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Een kopermijn in 
de straat?
Heel Nederland gaat over op glasvezel, 
dat is tenminste wat de telecomaanbie-
ders graag willen. Een nieuw medium en 
een nieuwe manier om klanten terug te 
krijgen of juist vast te houden. KPN biedt 
al voordat er kabels in de grond liggen de 
nodige exclusieve aanbiedingen waarop je 
binnen 14 dagen moet reageren. Ze zijn 
zelfs zo brutaal om op de dag dat de aan-
bieding per post binnen rolt te bellen om 
het nieuwe contract te bespreken. Is dat 
de manier om mij al klant van een andere 
aanbieder binnen te harken? 

Dit terzijde. Bij mij rijst de vraag wat er 
met alle koperkabels gaat gebeuren die in 
de grond liggen. Deze vraag werd onlangs 
actueel toen bij het rooien van een boom 
bij de buren mijn telefoonkabel sneu-
velde. Geen vaste verbinding meer en 
nog 10 dagen wachten op het activeren 
van de glasvezel die ondertussen al was 
aangelegd. Gaat KPN de gebroken koper-
kabel repareren voor nog een paar dagen? 
Nee, natuurlijk niet. Dat zou een klus 
worden die ze nooit terug zouden ver-
dienen. Vanaf het moment van het bre-
ken van de telefoonkabel zal mijn pand 
dus nooit meer via een koperkabel met 
de telefooncentrale verbonden zijn. De 
kabel zal dus naar ik denk, tot in lengte 
van dagen werkeloos in de grond liggen 
en heel misschien naar boven komen als 
er andere grondwerkzaamheden uitge-
voerd worden. 

Mijn verbinding met de telefooncentrale 
via koper is straks niet meer de enige 
verbinding die achter blijft in de grond. 
Geen idee hoeveel tonnen koper dat bij 
elkaar zijn en welk bedrag in euro’s dit 
vertegenwoordigd? Nu maar hopen dat 
koperdieven deze bron aan kabels niet 
ontdekken. Ook al gebruiken we straks 
die kabels niet meer, criminelen kunnen 
toch voor veel ellende zorgen. Misschien 
dat het verstandig is om als overheid de 
netwerkaanbieders te gaan dwingen om 
niet gebruikte kabels te gaan opruimen. 
In elke straat ligt er immers straks een 
kopermijn die misschien meer produceert 
dan reguliere mijnen.  Goed koper wordt 
dan waarschijnlijk goedkoper.

Ewout de Ruiter

Ze roteren en bewegen driedimensionaal als slangen: kabel-
rupsen gemaakt van hoogwaardige kunststoffen kunnen 
gebruikt worden voor de meest uiteenlopende toepassingen. 
Iedere twee jaar presenteert een panel van deskundige jury-
leden de Vector-award en reikt tot € 5.000 aan prijzengeld 
uit aan de meest fascinerende projecten en hun ontwikke-
laars. De klassieke machinebouw is niet langer de enige plek 

Vector-award voor kabelrups-toepassingen
waar kunststof kabelrupsen worden 
aangetroffen. Overal ter wereld zor-
gen ze ervoor dat kabels en slangen 
veilig worden geleid. In duizenden 
projecten voeren energietoevoer-
systemen hun taken uit, waarbij ze 
grote uitdagingen overwinnen – van 
strikt deeltjesvrije eisen in clean-
rooms in de halfgeleiderindustrie 
tot chemische bestendigheid bij het 
galvaniseren, vuilbestendigheid bij 
mijnbouw tot bestendigheid tegen 
hete spanen bij metaalbewerking. 
De Vector-award is een onderschei-
ding speciaal voor unieke toepas-
singen van energietoevoer-oplos-
singen en kabelrupssystemen. De 
Vector-award kent een prijzengeld 
tot € 5.000. In 2020 waren er 266 
inzendingen uit 32 landen. De win-
naars worden geselecteerd door een 

panel van deskundige juryleden uit 
de wetenschap, industrie en specia-
listische media en verenigingen; zij 
zullen hun onderscheidingen ont-
vangen tijdens de Hannover Messe 
van 2022. Ontwikkelaars kunnen 
tot uiterlijk 11 februari 2022 pro-
jecten indienen op www.igus.nl/
vector die al zijn afgerond. Naast de 
gouden, zilveren en bronzen Vector-
awards is er ook een groene Vector-
award. Veel bedrijven – waaronder 
Igus – pakken in toenemende mate 
het probleem van duurzaamheid 
aan. Klanten kunnen bijvoorbeeld 
hun gebruikte kabelrupsen bij Igus 
inleveren.                 •
Igus BV
(0346) 353 932
www.igus.nl

De eerste SmartBricks van Althen zijn op dinsdag 12 oktober geplaatst 
op een locatie aan de Overamstel. SmartBrick is ontstaan vanuit een 
innovatiecompetitie van de Gemeente Amsterdam, waar het in twee 
eerdere fases van dit programma de hoogste score behaalde uit 46 
inzendingen. Smartbrick is een nieuwe IoT-sensor ontworpen voor 
betaalbare en nauwkeurige monitoring van civiele infrastructuur 
(kades, funderingen, gebouwen enzovoort). Smartbrick detecteert 
en bewaakt helling en andere fysieke parameters met hoge nauw-
keurigheid en stuurt deze gegevens direct draadloos door naar een 
online-controlecentrum. Het is uniek in zijn combinatie van nauw-
keurige dagelijkse metingen, geïntegreerde AI en ultralaag stroom-
verbruik, waardoor een volledig draadloos, eenvoudig te installeren, 
batterijgevoed en goedkoop meetsysteem ontstaat. De proeftuin 
waar SmartBrick geplaatst is, is een uitdagend project waarin een 
kade gecontroleerd wordt belast tot deze daadwerkelijk naar voren 
beweegt. Het project biedt veel waardevolle data voor onderzoekers 
om te begrijpen hoe kadefalen tot stand komt en hoe dit tijdig kan 
worden voorspeld. Door het gecontroleerd belasten van deze kade 
kunnen rekenmodellen gevalideerd worden. Met dit model kan 

Slimme baksteen

straks heel precies worden voorspeld hoe kades bewegen en 
wanneer er risico optreedt en ingegrepen moet worden.     •
Althen Sensors & Controls BV
(070) 392 44 21
www.althensensors.com/nl

In de afgelopen jaren werkte Solar Team Twente aan de ontwikkeling 
van een aantal componenten specifiek voor zijn zonneauto. Daarbij 
werkte het studententeam nauw samen met partners uit het bedrijfs-
leven. Juist die eigen ontwikkelde componenten bleken goud waard 

in Marokko. In 2021 is een 
nieuwe, zelf ontworpen aandrijf-
lijn in gebruik genomen met de 
motorcontroller JASMINE. Dat 
geheime wapen bleek de sleutel 
tot het succes. Hoewel Solar Team 
Twente tijdens de race geen grote 
problemen kende, was het zeker 
geen gemakkelijke race. De omstan-
digheden in Marokko waren zwaar 
en gevarieerd: in het Atlasgebergte 
moest de Red Horizon, zoals de auto 
heet, stijgingspercentages van meer 
dan 12 procent overwinnen, zich 
een weg banen door drukke dorpen 
en de klappen door de hobbels van 
ruige onverharde wegen opvangen. 
Ook was het spannend om met de 

zonneauto door wadi’s gevuld met 
water te rijden. De nieuwe ervaring 
– niet eerder werd er zo’n grote race 
tussen zonneauto’s op het Afrikaanse 
continent gehouden – vroeg flink 
wat improvisatievermogen van het 
team. Traditiegetrouw nemen de 
beste zonneauto’s ter wereld het 
elke twee jaar tegen elkaar op in de 
Bridgestone World Solar Challenge 
in Australië. Vanwege COVID-19 
kon die wedstrijd dit jaar niet door-
gaan. De Solar Challenge Morocco 
bleek echter een mooi en succesvol 
alternatief.           •
Solar Team Twente
www.solarteam.nl

Solar Team Twente wint de Solar 
Challenge Morocco 2021
Foto: Jerome Wassenaar

http://maptools.nl
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Interferentie storingen voorkomen 
bij PV installaties en aanverwante 
hoogfrequente bronnen

EMC problematiek veroorzaakt door PV installaties wordt door 
radioamateurs veelvuldig waargenomen. Bij de ontvangst op ama-
teurbanden is dit soort storing goed te merken zowel op de HF (High 
Frequency), maar ook op een aanzienlijk deel van de VHF (Very 
High Frequency). Als amateur zul je een beetje out of the box te werk 
moeten gaan om iets tegen de storing te doen. Gelukkig zijn er goede 
mogelijkheden om de ontvangst op de HF banden aanzienlijk te 
verbeteren. Ernst Schrama, Associate Professor op de TU Delft, gaat 
in zijn presentatie op het EMC-ESD event in op de oorzaak van deze 
storingen vanuit PV installaties en aanverwante hoogfrequente bron-
nen en hoe deze opgelost/vermeden kunnen worden.

Er zijn volgens dr. Ir. Schrama talrijke alternatieven voor zendamateurs 
om het probleem van PV installatie storing grotendeels te vermijden. 
De vraag kan gesteld worden of het grootschalig plaatsen van PV 
installaties in Nederland überhaupt mogelijk is, omdat radiofrequen-
ties tot en met de VHF gebruikt worden o.a. in de luchtvaart maar 
ook voor diverse andere publieke diensten.

Eerdere inspanningen vanuit de amateurgemeenschap hebben geleid 
tot oplossingen om bijvoorbeeld PLC schakelingen te voorzien van 
notch filters. Voor inverters in PV installaties en wellicht ook laadpa-
len voor elektrisch vervoer (die dadelijk wellicht draadloos worden) 
is het raadzaam vooruit te denken om onnodige toekomstige EMC 
problematiek te voorkomen.

https://fhi.nl/emc-esd/emc-esd-event/

De kans dat lege haspels retour komen, 
wordt een stuk groter. Vanaf eind 2021 gaan 
Draka en Technische Unie via een digitaal 
beheersysteem op basis van blockchain-
technologie hun zendingen en ontvangsten 
van haspels onderling registreren. De pilot, 
een primeur voor de bouw- en installatie-
branche, moet instrumenten opleveren om 
haspels effectiever en duurzamer in te zetten. 
Door de emballagestroom beter te reguleren, 
wil Draka de beschikbaarheid van haspels 
blijven garanderen zonder statiegeld te hef-
fen. Slechts een klein deel van de duizenden 
haspels die Draka elk jaar in omloop brengt, 
komt retour. Waar blijven de haspels? Hoe 
vaak worden ze gebruikt? Dit soort vragen 
houdt Draka en Technische Unie actief bezig. 

Blockchain-technologie maakt 
kabelhaspels traceerbaar

Kabelhaspels zijn geen primaire goederenstroom en worden 
momenteel ook niet apart geadministreerd noch gemoni-
tord. Dat gaat veranderen. Het ontbreken van een registra-
tie van de emballagestroom kost geld. Tot op heden brengt 
Draka afnemers geen emballagekosten in rekening. Indien 
de retourpercentages niet drastisch groeien, moet Draka die 
kosten doorbelasten. Ook duurzaamheid is een grote drijfveer 
om de verspilling van haspels af te remmen. Haspels zijn ‘her-
bruikbare ladingdragers’ met een grote restwaarde. Via het 
dashboard van RTI Blockchain BV worden de orderadminis-
traties van Draka en Technische Unie onderling gekoppeld. 
Elke transportbeweging van een haspel wordt daar (anoniem) 
geregistreerd (aantal, type, datum, start- en doellocatie) en 
de data is voor beide toegankelijk. Eventuele verschillen wor-
den meteen teruggekoppeld en hersteld. In eerste instantie 
beperkt de pilot zich tot de blauwe, recyclebare haspels die 
tussen Draka en Technische Unie (distributiecentrum en 
enkele overslagcentra) pendelen. Zodra de medewerkers met 
het systeem vertrouwd zijn en deze logistieke bewegingen 
inzichtelijk zijn, kunnen de deelnemers maatregelen treffen 
en de toepassing uitbreiden. Draka verwacht dat deze pilot al 
concrete instrumenten oplevert om de logistieke ketens beter 
op elkaar af te stemmen.               •
Prysmian Netherlands BV
(088) 808 44 44 
www.draka.nl

Al meer dan tien jaar zendt Würth Elektronik in het kader van 
het WEbinar-programma educatief materiaal uit via videoser-
vices. Nu worden deze online-presentaties samen met talrijke 
Application Notes, blogs, interviews en meer aangeboden via 
de nieuwe Würth Elektronik Watts Up Podcast. De Watts 
Up Podcast wordt wekelijks gedistribueerd door meerdere 
audioplatforms waaronder iTunes, Google Podcasts, Spotify 
en andere. Sinds de lancering in juni 2021 is de podcast door 
honderden luisteraars gedownload; er worden onderwerpen 
als draadloze stroomoverdracht, industrieel IoT, transforma-

Technische podcast

Op dinsdag 23 november 2021 vindt de derde editie van het EMC-
ESD Event plaats. De interesse en het belang voor het EMC- en 
ESD-vakgebied neemt toe en dit is ook te zien in de groei van de 
bezoekers. De exposanten bieden deze dag een interessant lezingen-
programma met specifieke thema’s. In het technische lezingenpro-
gramma nemen de exposanten en de plenaire sprekers van TU Delft 
en Sennheiser de bezoeker mee in de nieuwste ontwikkelingen op het 
gebied van vermogenselektronica/EMC in installaties; elektronica-
ontwerp en EMC/ESD in apparaten; EMC/ESD testen en meten; 
normen en regelgeving. Ook laten de deelnemende exposanten op 
het demoplein diverse 'live' EMC- en ESD-demonstraties zien. Het 
Event vindt in 2021 plaats in Van der Valk Vianen op dinsdag 23 
november 2021.              •
https://fhi.nl/emc-esd/emc-esd-event/

EMC-ESD Event 2021

torontwerp en EMC-circuits behandeld.    •
Luister online naar de Würth Elektronik 
Watts Up Podcast op:
www.we-online.com/podcast

 enieuws

Bij PROFINET bepaalt het 
netwerk-ontwerp de prestaties 
van het netwerk. Een goed net-
werkdesign waarbij ook rekening 
gehouden wordt met toekom-
stige uitbreidingen is dan ook de 
basis van een netwerk dat jaren 
meegaat. Om een goed ontwerp 
te maken, heeft de PROFINET 
organisatie (PI) guidelines ont-
wikkeld. Om de gebruikers te 
helpen deze om te zetten naar 
een daadwerkelijk ontwerp, heeft 
Helmholz hiervoor een training 
ontwikkeld. Deze training behan-
delt de verschillende stappen 

tijdens de ontwerpfase en geeft 
uitleg over de regels van PI. In 
de training worden alle aspecten 
van het ontwerp behandeld. Zo 
wordt bijvoorbeeld de kabelkeuze 
besproken, en is er aandacht voor 
de datastromen op het netwerk. 
Uiteraard komen ook aspecten 
over component-selectie, zoals 
het selecteren van de juiste swit-
ches aan bod. Na de training is de 
deelnemer in staat de waarde en 
de risico’s van een PROFINET-
netwerk te onderschrijven. Met 
de beschikbare kennis is de deel-
nemer in staat om bewuste over-

Helmholz start met 
PROFINET Design training

wegingen te maken wat betreft het 
design van de installatie. Dankzij 
de opgedane kennis kunt u net-
werken ontwerpen waarbij er op 
voorhand nagedacht is over de 
netwerkbelasting en (toekomstige) 
integratiemogelijkheden.             •
Helmholz Benelux B.V.
www.helmholz-benelux.eu
085-4010710

http://aesensors.nl
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Op 25 november 2021 verhuist Tele 
Radio Benelux naar een duurzaam pand 
in Bleiswijk, dichtbij de A12. Vanaf 1 
december kunnen klanten daar terecht 
om in een fraaie showroom uitgebreid te 
worden voorgelicht over de mogelijkheden 
van de Tele Radio-producten. Het juiste 
adres voor de autonavigatie is: Jadestraat 
9, 2665 NS Bleiswijk. 
www.teleradio.nl

Eltrex Motion is lid geworden van 
Brainport Industries. Dit ecosysteem 
bundelt de krachten van toeleveranciers 
in de maakindustrie voor het ontwerpen, 
ontwikkelen en produceren van toon-
aangevende, geavanceerde en intelligente 
hightech-apparatuur. Brainport Industries 
telt inmiddels ruim honderd leden. 
Door samen te werken, verstevigen de 
Nederlandse toeleverende bedrijven hun 
internationale concurrentiepositie. 
www.eltrex-motion.com

Phoenix Contact Nederland gaat zijn 
bedrijfspand uitbreiden. Op 17 september 
2021 is de eerste paal geboord en daarmee 
de fundering gelegd voor de toekomst van 
het bedrijf. In de nieuwe vleugel van 1400 
m2 komt ruimte voor nieuwe werkplekken 
en wordt de Phoenix Contact Academy 
gevestigd. De bouw is naar verwachting in 
mei 2022 afgerond. 
www.phoenixcontact.nl

Arduino is niet meer weg te denken uit 
makerspaces, fablabs en zelfs industri-
ele contexten, want de producten van 
Arduino zijn gebaseerd op gebruiksvrien-
delijke hardware en dito software. Conrad 
verkoopt al een aantal jaren geselecteerde 
Arduino-producten, maar is sinds kort 
officieel Arduino-distributeur. 
www.conrad.nl

Roseman Labs is tijdens CES Unveiled 
in Amsterdam benoemd tot CES 2022 
Innovation Awards Honoree in de cate-
gorie Cybersecurity & Personal Privacy. 
Roseman Labs dankt zijn uitverkiezing 
aan het product Virtual Data Lake 
dat organisaties in staat stelt om data-
samenwerking op te zetten zonder data 
met elkaar te delen. Op CES 2022 (5...8 
januari 2022 in Las Vegas) worden de 
winnende producten tentoongesteld. 
www.rosemanlabs.com

Igus heeft de REINER!-onderscheiding 
voor modulaire cleanroom kabelrups 
verkregen. Elk jaar eert het Fraunhofer 
instituut innovatieve oplossingen met de 
REINER!-onderscheiding. Motion plas-
tics-specialist Igus is zeer content met zijn 
tweede plaats voor het e-skin flat-energie-
toevoersysteem. Het alternatief voor de 
platte kabelband is compact, modulair en 
heeft cleanroom klasse 1. 
www.igus.nl/info/e-skin-flat

Een flexibeler gebruik van duurzame elek-
triciteit; dat is waar TU/e studenten Horst 
Fietje, Stan Hoppenreijs en Jasper Verhoeve 
met hun start-up Voltgoed voor gaan. Ze 
werken aan een slim kastje voor warm-
tepompen thuis. Daarmee kunnen deze 
flexibel gebruik maken van groene stroom. 
Volgens Fietje zit de oplossing niet alleen 
in het massaal bijbouwen van windparken 
of door overal zonnepanelen te plaatsen. 
Al die energie moet ergens terecht kunnen. 
Maar het elektriciteitsnet kan dat aanbod 
niet aan. Het resultaat is een power black-
out. Vraag en aanbod van energie lopen op 

momenten sterk uiteen. Als het veel waait 
is er niet altijd vraag naar stroom. Maar als 
de zon niet schijnt, juist wel weer. Er zijn 
verschillende manieren om een huis te ver-
duurzamen: dubbelglas, spouwmuurisola-
tie, een warmtepomp. Het slimme kastje 
van Voltgoed geeft nu nog vooral gegevens 
over het stroomverbruik weer, het stuurt 
nog geen warmtepompen aan. Voltgoed kan 
op dit moment bij een tiental huishoudens 
in de Brainportregio de meters uitlezen. Dat 
zijn huizen met een warmtepomp en soms 
ook met zonnepanelen. Daarmee willen de 
ondernemers hun oplossing valideren.       •

Zonne- en windenergie thuis slim gebruiken

Innovation Origins
https://innovationorigins.com

Jasper Verhoeve, Stan Hoppenreijs en Horst Fietje. 
Foto: Voltgoed.

De SPS opent opnieuw haar deuren van 23 tot en met 25 novem-
ber 2021 in Neurenberg, Duitsland. Het evenement met ongeveer 
750 exposanten bestrijkt het hele spectrum van slimme, digitale 
automatisering en biedt inzicht in de nieuwste trends en innovaties 
in de branche. De SPS zal worden aangevuld met het digitale plat-
form "SPS on air". Door de digitale en fysieke wereld met elkaar te 
verbinden, zal een holistische beurservaring worden gecreëerd die is 
ontworpen om alle deelnemers over de hele wereld de kans te bieden 
om deel te nemen. De langere looptijd van het digitale platform 
na de beursdagen biedt voldoende tijd om in de inhoud te duiken. 
Het hoogwaardige hybride lezingenprogramma brengt vooraan-
staande sprekers samen over onderwerpen als digitale transformatie/

industrie 4.0, industriële communicatie, veiligheid en beveiliging, 
nieuwe logistieke methoden en robotintegratie, use cases voor AI 
en nog veel meer. De meeste content zal op aanvraag beschikbaar 
worden gesteld op het "SPS on air"-platform. De SPS belooft ter 
plekke en online opnieuw een branche-evenement van topklasse te 
bieden. Word lid van de community en ontdek het laatste nieuws op 
het gebied van automatisering en ontmoet de relevante spelers in de 
branche.                                     •
Voor meer informatie over en tickets voor het automatiseringshoog-
tepunt van dit jaar, bezoek ons op: 
https://sps.mesago.com/nuernberg/en.html

SPS 2021: beurs in hybride formaat

http://vierpool.nl
http://b3industrie.nl
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 Sensoren 

of tandheugels zolang deze maar gemaakt zijn van een ferro-
magnetische materiaal. Wel is er dan een zogenaamde back-
bias magneet nodig (afbeelding 1D). Tandwielen met tanden 
van 0,3...1,5 mm kunnen zo probleemloos worden gescand.
Dankzij BiSS-C, SPI en zowel incrementele als analoge sin/
cos-interfaces, kan iC-PVS worden gebruikt als een stand-
alone encoderoplossing of in combinatie met een interpo-
lator-IC zoals iC-TW29. Dit maakt veel hogere resoluties 
mogelijk en biedt hoogwaardige signaalconditionering (fout-
compensatie voor amplitude, offset, fasefout van het sin/cos-
spoor) en biedt uitgebreide bewakingsfuncties, bijvoorbeeld.

Wat kan hij
Afbeelding 2 toont het blokschema van het inwendige. Te 
zien is dat het IC de signalen vanuit de hall-sensoren niet 
alleen digitaal verwerkt, maar ook als analoog signaal naar 
buiten voert. De iC-TW29 gebruikt deze signalen om de 
resolutie te verhogen naar 26 bit per omwenteling.
Het digitale deel heeft een veel lagere resolutie. Hier worden 
slechts de toppen van het analoge signaal geteld in een regis-
ter dat flexibel is in te richten. Het eerste deel is bedoeld om 
het aantal polen per omwenteling te tellen. Zijn dit er bij-
voorbeeld 31, dan worden 5 bits voor dit deel gereserveerd. 
Zes bits van dit register kunt u inzetten om de iC-PVS onge-
veer hetzelfde te laten doen als de iC-TW29. Tenslotte is er 
dan nog een register van maximaal 48 bits waarin het aantal 
volledige omwentelingen bijgehouden wordt. Afbeelding 3 
toont hoe deze registers werken.
Om de registers uit te kunnen lezen, heeft het IC vele inter-
facemogelijkheden. Hier heeft u de keuze uit BiSS, SSI, SPI, 
en I²C. Deze laatste wordt ook gebruikt om het IC aan te 
sturen.

Tot slot
Met name in combinatie met de iC-TW29 biedt dit nieuwe 
sensor-IC u de mogelijkheid om met een hele hoge resolu-
tie een draaiende of lineaire beweging te kunnen volgen. 
De batterij-back-up die ingebouwd is, garandeert u hierbij 

Afbeelding 1. De verschillende manieren met de iC-PVS 
een positie te meten. 

Afbeelding 2. Het inwendige van de iC-PVS.

Afbeelding 3. Het telsysteem en het gebruik van het 
register in de iC-PVS.

Afgelopen juni was er een feestje bij AVE Added Value Electronics, want 30 

jaar geleden, op 1 juli 1991, werd het bedrijf opgericht. In al die jaren zijn 

ze uitgegroeid tot een bedrijf dat professionele elektronische componenten 

en subassemblages verkoopt van het niche-type. Dit doen ze vooral in de 

Benelux, maar ook de rest van de wereld wordt niet vergeten. Vanuit het 

eigen magazijn in Nederland wordt de logistiek afgehandeld door een 

volledig geautomatiseerd ordersysteem.

AVE Added Value Electronics 30 jaar

De iC-PVS van iC-Haus is een 

universeel Hall-sensor-IC 

voor incrementele of absolute 

positiedetectie met een 

batterijgebufferde 56-bits 

positieteller. Voor hogere resoluties 

en de hoogste eisen met betrekking 

tot signaalconditionering, kan 

hij dankzij de Sin/Cos-interface 

eenvoudig worden uitgebreid met 

de iC-TW29 als interpolator-IC.

Intelligente hall-sensor met batterijbuffer

Slimme magnetische encoder

De Duitse firma iC-Haus ontwikkelt en produceert aller-
hande slimme en fraaie IC's en is een specialist op het gebied 
van monolithische mixed-signal circuits en microsystemen 
op basis van ASiC's. Hoe fraai deze IC's zijn, is te zien 
aan de onlangs uitgebrachte hall-sensor. Deze sensor, die 
is ondergebracht in een 38 polige QFN38-5×7-behuizing, 
is meer dan alleen het sensorelement. Ook alle elektronica 
om de analoge signalen uit het hall-element signalen te ver-
werken tot een hoogwaardige digitale waarde van de positie 
van een draaiend as, zijn in het IC verwerkt. Opvallend 
daarbij is dat de bepaling van de positie ook doorgaat als 
de voedingsspanning voor de sensor uitvalt. Het IC is uit-
gerust met een schakelunit die omschakelt van Vdd naar 
een batterijvoeding als de voedingsspanning beneden een 
bepaalde waarde komt. Het uitlezen van het hall-element, 
de AD-omzetting van de analoge signalen, en het aansturen 
van de diverse tellers gaan dan gewoon door. Daarbij heeft 
men het stroomverbruik zo laag weten te houden dat het 
bijhouden van de positie gerust jaren lang voort kan gaan. 
Het stroomverbruik is namelijk in de batterijmode 2...30 
µA afhankelijk wat het IC aan het doen is. Het IC is hier-
mee ook heel erg geschikt om ingezet te worden als sensor 
in een draadloos sensornetwerk dat gebruik moet maken 
van batterijvoeding of energy harvesting.
 
iC-PVS
Het nieuwe sensor-IC combineert een flexibele configureer-
bare Hall-array front-end met een 56-bit low-power perio-
deteller en een geïntegreerde 6-bit interpolator. Hiermee is 
heel gemakkelijk een multiturn absolute encoder te maken. 
Om een draaiende of lineaire beweging te kunnen volgen 
met de iC-PVS moet er een magnetisch wiel of strook 
gebruikt worden met meerdere polen (afbeelding 1A, 1B 
en 1C). Daarbij mag de poolbreedte ongeveer 1,0...2,5 mm 
zijn. Het spreekt voor zich dat het aantal polen bepalend 
is voor de stapgrootte waarmee gemeten wordt. Hoe meer 
polen en dus hoe groter de ring, hoe kleiner de hoek is per 
stap. Overigens kan de sensor ook overweg met tandwielen 

dat de positie niet zomaar verdwijnt als onverhoopt de voe-
dingsspanning uitvalt.             •
Voor meer informatie www.etotaal.nl/achtergrond, 
artikel Slimme magnetische encoder 

https://ave-nl.com/
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De encoders uit de MAX-serie staan erom 
bekend dat ze zelfs onder extreme omstan-
digheden betrouwbaar hun werk doen. De 

innovatieve magnetostrictie-technolo-
gie maakt ze niet alleen slijtvast en zeer 
schokbestendig, maar brengt ook uitge-
breide diagnosefuncties en een aanzien-
lijke verlaging van de operationele kosten 
binnen handbereik. Dankzij de behuizin-
gen van respectievelijk 30 mm en 48 mm 
kunnen de MAX-encoders eenvoudig in 
bestaande cilinderconstructies worden 
geplaatst. Belangrijkste eigenschappen: 
lineaire encoders voor contactloze abso-
lute positiemeting in hydraulische cilin-
ders; speciaal ontwikkeld voor werkvoer-
tuigen; kleine inbouwmaten; mechanisch 
en elektrisch compatibel met bestaande 
cilinderconstructies; meetlengte MAX30 

Lineaire encoders voor absolute positiemeting

tot 1,5 m in stappen van 1 mm, MAX45 
tot 2,5 m; resolutie typisch 0,1 mm; sta-
biel signaalgedrag en zeer goede EMC-
eigenschappen.                  •
Sick BV
(030) 204 40 00
www.sick.nl

Connectoren voor de 
medische sector
In de medische sector worden vaak Lemo- 
en Redel-connectoren toegepast (resp. 
metaal en kunststof ). In deze connectoren 
worden FDA-goedgekeurde materialen 
(PSU, PEI en ander PSU-gebaseerd mate-
riaal) toegepast die gesteriliseerd kunnen 
worden. Voor uitgebreide sterilisaties wordt 
het gebruik van PEI en PPSU aanbevolen. 
Voor die gevallen waar sterilisatie geen optie 
is, zijn connectoren voor eenmalig gebruik 
leverbaar. De pushpull-connectoren zijn 
gemakkelijk te hanteren en zijn verkrijg-
baar in IP50-, IP67- en IP68-uitvoering. 
De connectoren kunnen worden gebruikt 
voor een grote verscheidenheid aan medi-
sche apparatuur, bijvoorbeeld in operatie-
kamers en op de intensive care. De elektri-
sche contacten zijn verguld en het ontwerp 
van de connector zorgt voor hoge betrouw-
baarheid bij monitoring en kritische zorg-
toepassingen.                                           •

Lemo Connectors Benelux
(023) 206 07 01
www.lemo.com

Ethernet-router/ 
link-extender
Wanneer men gebruik wil maken van 
een bestaande koperkabel-infrastructuur 
voor betrouwbare Ethernet-verbindingen 
over langere afstanden, dan heeft men 
een SHDSL-router of link-extender 
nodig. Etic-Telecom heeft hiervoor de 
XSRACK-1260 ontwikkeld, een 19-inch 
rackmodule met 12 SHDSL-poorten en 6 
Ethernet-poorten verdeeld over 3 slots. Op 
deze manier is het mogelijk om Ethernet-
signalen over afstanden van meer dan 
100 meter tussen Ethernet-apparaten te 
verzenden. De snelheid van de Ethernet-
verbinding is afhankelijk van de afstand 
tussen de SHDSL-routers en de diameter 
van de getwiste koperkabel. De maximale 
snelheid bedraagt 15 Mb/s over 0,7 km. 
De XSRACK-1260 is voorzien van twee 
interne redundante 24VDC-voedingen. 
Het is mogelijk om de XSRACK-1260 te 
gebruiken in combinatie met de andere 
SHDSL-routers van Etic-Telecom.           •

B.E.S.D. Benelux BV
(0493) 316 554
www.besd.nl

http://modelec.nl
http://inrato.com
http://prokorment.nl
http://helmholz-benelux.eu
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Het Amerikaanse bedrijf Microstrain heeft onlangs een nieuwe attitude and heading reference system 
uitgebracht met als typeaanduiding 3DM-GQ7-GNSS/INS. Deze all-in-one navigatieoplossing die 
naast de satellietontvangers ook nog beschikt over een gyroscoop, een versnellingssensor en een 
magnetometer kan een positie bepalen met een nauwkeurigheid tot ± 1 centimeter. 

Satelliet positiebepaling met 
±1 cm nauwkeurigheid

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

De opnemer is uitgevoerd met een tweevou-
dige multiband GNSS-ontvangers, low-noise- en 
low-drift-sensoren en een zeer robuust adaptief 
Kalman-filter. Er is tevens een RTK (Real Time 
Kinematics) modem verkrijgbaar die tezamen met 

de SensorCloud-service en een mobiel netwerk een com-
plete RTK-oplossing biedt. De 3DM-GQ7 is eenvoudig 
te integreren in uw systeem door middel van open source 
software en drivers (MSCL, APIs en ROS) die hiervoor 
gemaakt zijn. 
Wat deze 3DM-GQ7 module duidelijk onderscheidt 
van de huidige concurrentie is de volledige afzonder-
lijke fabriekscalibratie van elke unit met temperatuur-
compensatie over het volledige bereik van -40…+85 °C. 
Ook heeft hij een dubbele GNSS-antenne, een kleine, 
robuuste behuizing die heel laag is en is het gewicht 
slechts 78 gram. Hierdoor is hij zeer geschikt om 
gebruikt te worden met drones waar immers gewicht een 
belangrijke rol speelt.

Verder zijn te noemen:
 Gratis software en drivers 
 Tactical grade IMU (<2°/uur)
 Sampling rate tot 1000 Hz
 Interfacing Dual Micro-D9, USB, RS-232,  

Dual MMCX
 Protocols MIP, RTCM 3.1
 GNSS GPS/QZSS, GLONASS, Galileo, BeiDou
 GNSS Frequentiebanden L1C/A, L2C, L1OF, 

L2OF, E1B/C, E5b, B1I, B2I
 
Toepassingen voor de 3DM-GQ7 zijn o.a. autonome 
voertuigen en schepen, drones, robots, schip- en plat-
formstabilisatie, volgsystemen voor antenneschotels voor 
communicatie en radarschotels, etc.                    •
AE Sensors BV
(078) 621 31 52
www.aesensors.nl

Voor desinfectiedoeleinden introduceert 
Fulham twee UVC-LED-modules. Voor 
beide modules geldt dat ze UVC-straling in 

het bereik van 270...280 nm en UVA in een 
bereik van 395...405 nm leveren. Een geïn-
tegreerde controller vangt eventuele fluctu-

aties van de ingangsspanning op, zodat deze 
geen invloed hebben op de UV-output. Er 
kunnen meerdere modules parallel worden 
aangesloten. De belangrijkste eigenschap-
pen: VUU24V005LP270C-8 – geïntegreerde 
module met 9 LED’s in een aluminium 
geëxtrudeerde behuizing met uitstekende 
thermische eigenschappen, afmetingen 203 
x 32x7,4 mm, UVC 45 mW,  nominaal 4,5 
W; VUU24V007LN270C-11 – geïntegreerde 
module met 12 LED’s in de vorm van een losse 
LED-strip met afmetingen 281 x 19,2 x 6,8 
mm, UVC 60 mW, nominaal 7,4 W. Omdat 
UVC schadelijk is voor huid en ogen is een 
beveiligingssysteem gangbaar. Fulham kan 
met de BT smartbridge in combinatie met een 

PIR-sensor de aanwezigheid van mensen her-
kennen en dan de LED-driver uitschakelen.   •
Elincom electronics BV
(010) 264 02 70
www.elincom.nl

In M18- en M30-schroefdraadcilinder 
en Q40-rechthoekige uitvoering presen-
teert Turck drie nieuwe RFID schrijf-/
leeskoppen. Bestaande IO-Link toepas-
singen kunnen met de nieuwe appara-
ten moeiteloos worden uitgebreid met 
RFID. Met hun snelle COM3 interface 
en 32-bit procesdatabreedte verbeteren 
de HF-lezers de prestaties van IO-Link 
RFID-systemen aanzienlijk. De appara-
ten bieden bovendien de mogelijkheid van 
met een wachtwoord beveiligde toegang 
tot gegevensdragers, alsmede registratie 
van de RSSI-signaalsterkte voor perma-
nente kwaliteitscontrole. De schrijf-/lees-
koppen kunnen in de IO-Link modus of 

in de standaard I/O-modus (SIO-modus) 
worden gebruikt. In SIO-modus bieden 
de apparaten de wachtwoordbeveiligings-
functie voor toegangscontrole. Deze func-
tie kan bijzonder nuttig zijn voor gede-
centraliseerde of autonome toepassingen 
omdat noch een master, noch een RFID-
interface, noch een controller nodig zijn. 
Dit betekent dat alleen geautoriseerde per-
sonen toegang hebben tot de beveiligde 
gegevensdrager. De permanente meting 
van de signaalsterkte (RSSI) maakt de 
bewaking van de functiereserve van een 
RFID-toepassing mogelijk. Als een gede-
finieerde drempelwaarde wordt overschre-
den, schakelt de alarmuitgang, waardoor 
het mogelijk wordt om het verlies van 
bereik van tags of andere storingsfactoren, 
zoals die veroorzaakt door metalen, vroeg-
tijdig te detecteren. Apparaatparameters 
kunnen eenvoudig worden ingesteld met 
de IO-Link masters van Turck, aangezien 
deze al de opgeslagen IODD bevatten.    •
Turck BV
(038) 422 77 50
www.turck.nl

RFID schrijf-/leeskoppen met IO-Link

http://calpe.nl
http://aesensors.nl
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Met zijn servicepakket biedt Pilz advies en 
ondersteuning bij het uitvoeren van veilige 
toepassingen met bestuurderloze transport-
voertuigen (BTV). Het aanbod van Pilz 
begint bij de ontwikkeling van veiligheids-
concepten in de ontwerpfase en loopt door 
tot en met de inbedrijfstelling, inclusief trai-
ningsaanbod. Hierdoor wordt er voldaan 
aan de eisen van de relevante ISO 3691-4 
en wordt ook de productiviteit tijdens het 
gebruik gegarandeerd. Exploitanten van 
bestuurderloze transportvoertuigen of -sys-
temen (BTS) moeten ervoor zorgen dat 
hun systeem niet alleen veilig gebouwd, 
maar ook met inachtneming van alle ruim-
telijke en infrastructurele omstandigheden 

veilig en vooral productief in de intralogis-
tiek gebruikt kan worden. Voor deze opgave 
heeft Pilz een servicepakket ontwikkeld dat 
individueel aan de speciale eisen van de 
desbetreffende toepassing kan worden aan-
gepast. Pilz stapt al bij de ontwikkeling van 
veiligheidsconcepten in de ontwerpfase in. 
Ook een review van de risicobeoordeling 
van de BTV-fabrikant en een gedetailleerde 
validatie van de belangrijkste veiligheids-
functies zijn inbegrepen. Zo kan er vroegtij-
dig rekening worden gehouden met veilig-
heidsaspecten. Pilz biedt ondersteuning bij 
alle noodzakelijke maatregelen ter plekke, 
begeleidt de exploitant op verzoek tot en 
met de internationale conformiteitsbeoor-

deling (bijvoorbeeld de CE-markering) en 
is daarmee verantwoordelijk voor de veilige 
uitvoering van de BTS-toepassing.             •

Pilz
(0347) 320 477
www.pilz.nl

Dienstenaanbod voor bestuurderloze transportvoertuigenTFT-display
De nieuwste 7" TFT-module van Yeebo 
heeft een IPS Full Viewing Angle (85°) en 
een zeer hoge helderheid (710 nits). Vooral 
de extreem hoge resolutie van 1024 x 600 
px maakt het mogelijk om foto's en gra-
fieken gestoken scherp weer te geven. De 
LVDS-interface maakt het gemakkelijk om 
verbinding te maken met een SoM voor 
communicatie. In deze IPS-reeks zijn scher-
mafmetingen van 1,3” tot 10,1” verkrijgbaar. 
Specificaties: afmetingen 164,8 x 99,9 x 2,75 
mm; schermgrootte (diagonaal) 7,0 inch; 
resolutie 1024 x 600 pixels; actief gebied: 
154,2144 x 85,92 mm; pixelafstand 0,1506 
x 0,1432 mm; LCD-type: TFT (16,7 M) 
transmissive, normaal zwart; controller-IC 
EK7901HN3 & EK73215BCGA; gewicht 
90 g; interface LVDS.               •

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

Flexibele  
Profinet-kabel
Voor het snel confectioneren van kabels 
in het veld levert Igus een chainflex 
Profinet-kabel. Hierbij vertrouwt Igus op 
de FastConnect-technologie, die garan-
deert dat de kabel in slechts enkele stappen 
gemakkelijk kan worden gestript. Hierdoor 
kan de assemblagetijd aanzienlijk worden 
gereduceerd. Tegelijkertijd kent de nieuwe 
Profinet-kabel een lange levensduur bij 
dynamisch gebruik in kabelrupsen. Profinet 
is het meest voorkomende industriële 
Ethernet-communicatiesysteem ter wereld. 
Dankzij de Profinet-technologie kunnen 
grote hoeveelheden data worden overgedra-
gen bij maximaal 100 Mbit/s op basis van 
het Ethernet-protocol. Profinet-kabels wor-
den vaak gebruikt in combinatie met een 
RJ45-connector. Deze connector, de kabel 
en een stripgereedschap: dat is alles wat de 
elektromonteur nodig heeft voor het con-
fectioneren. Hiertoe heeft Igus de binnen-
mantel, de afscherming en de buitenmantel 
zo ontworpen dat de gebruiker het gereed-
schap slechts één keer hoeft in te stellen. Het 
hele proces bespaart veel tijd vergeleken met 
het conventionele strippen van een klassieke 
kabel met een striptang en een mes.             •

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

http://elincom.nl
http://aesensors.nl
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Machinebouw event 2021

Machines moeten steeds meer werk kunnen verzetten, moeten slimmer worden en meer en meer geïntegreerd worden in 

de totale plaatje dat begint bij de productie en eindigt bij de verkoop. IIoT is daarbij een kreet die veel gehoord wordt, een 

term waar een complex automatiseringsproces aan vooraf gaat. Machines moeten nog slimmer worden en daarvoor is meer 

kennis nodig bij de ontwikkelaars. Kennis die hij bijvoorbeeld kan opdoen tijdens het jaarlijkse Machinebouw event dat dit 

jaar op 2 december gehouden wordt in Den Bosch.

Theorie en praktijk voor de machines van morgen

Op het moment dat we dit schrijven, hangen er weer don-
derwolken boven alle evenementen door het steeds toene-
mende aantal corona-besmettingen. Half november besluit 
FHI dan ook of het event fysiek kan plaatsvinden of dat het 
een online uitvoering moet worden, dit op basis van de richt-
lijnen van de Rijksoverheid.

En wat mag u verwachten?
Het lezingenprogramma is zoals gezegd heel uitgebreid en 
zeer gevarieerd. Uit het aanbod pikken we er een aantal uit 
om hier alvast te bespreken, beginnende met de lezing 'Met de 
elektrificatie van machines: regel je voedingspanning!'. Deze 
Engelstalige lezing door een specialist van de firma Michael 
Koch GmbH (namens Elincom Electronics) gaat over het 
beheren van piekbelastingen in de voedingsspanning van de 
machine, iets dat een probleem kan zijn bij de vervanging van 
hydraulische systemen door elektrische systemen. Hierdoor 
ontstaan pieklasten waarop de voeding afgestemd moet zijn. 
Door peak shaving kan de machinebouwer de tijdelijke hoge 
stromen als het ware uitsmeren waardoor de voeding slechts 
het gemiddelde vermogen hoeft te leveren. Dit maakt het 
geheel compacter, robuuster, zuiniger en prijstechnisch aan-

trekkelijker. Wat daar voor nodig is, is een systeem dat met 
een lage stroom elektrische energie opslaat en kortstondig 
met een veel hogere stroom weer kan leveren. In e-totaal nr. 
5 van juni dit jaar hebben we al uitgebreid over dit systeem 
gesproken. De in dit verhaal genoemde modules zijn bedoeld 
voor peak shaving van de spanning op de DC bus van servo- 
en frequentieregelaars. Er is nu ook de mogelijkheid om dit 
ook op stroom te baseren. Op de Pxt modules komt dan 
een extra kastje op de 
aansluitklemmen, samen 
met stroommeetsenso-
ren voor de drie fasen 
van de netspanning. 
Extra belastingsspieken 
worden dan niet opge-
vangen door het net 
meer te belasten, maar 
worden geleverd door 
de actieve Pxt modu-
les. Hoe dit alles exact 
werkt, wordt uitgebreid 
behandeld.

Op donderdag 2 december organiseert FHI samen 
met 34 bedrijven het jaarlijkse Machinebouw event. 
Kennisoverdracht staat zoals gebruikelijk centraal in het 
seminarprogramma, een programma dat overladen is met 20 
geheel uiteenlopende lezingen waarbij naast de theorie ook 
veel praktijkvoorbeelden besproken worden door toeleveran-
ciers maar waar ook machinebouwers aan het woord komen.
Thema’s die u kunt verwachten zijn onder andere de Digitale 
Transformatie, IIoT, Edge Artificial Intelligence, vision, 
digitale verdienmodellen, standaardiseren, CE markering, 
remote maintenance en cyber security. Ook de praktische 
toepasbaarheid van Industrie 4.0, Big Data, IIoT voor 
machinebouw en haar klanten passeren de revue.
FHI gaat uit van een fysiek event, bestaande uit een com-
pleet verzorgde dag met uiteraard het uitgebreide lezingen-
programma als basis. Daarnaast is er tijdens de pauzemo-
menten de gelegenheid om op de kennismarkt in contact 
te komen met de deelnemende bedrijven onder het genot 
van een versnapering of een goed verzorgde lunch. Net zoals 
altijd, zijn na het evenement de presentaties terug te lezen 
van de meeste lezingen. FHI publiceert deze na afloop als 
PDF op een site waar u als deelnemer de link van krijgt.
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Omdat machines tegenwoordig ook aan internet han-
gen is Cybersecurity topprioriteit voor machinebeheer 
op afstand. In de lezing van HMS Industrial Networks 
krijgt u 12 aanbevelingen die direct toepasbaar zijn in de 
praktijk. Herhaaldelijk is gebleken dat industriële instal-
laties doelwit kunnen worden van cyberaanvallen. HMS 
Networks ziet de trend dat IT (Informatietechnologie) en 
OT (Operationele Technologie) steeds meer met elkaar 
verweven raken door de vraag naar data om bijvoorbeeld 
voorspellend onderhoud en andere services te ontplooien. 
Maar ook wanneer een servicemonteur (op afstand) inlogt 
op een machine, worden er deuren geopend en kunnen er 
gevaren op de loer liggen.
De in deze lezing genoemde 12 praktische aanbevelingen 
zijn een belangrijk startpunt voor een toekomstbestendige 
beveiligingsstrategie. Als machinebouwer kunt u hiermee 
een serieuze kennispartner zijn voor uw klanten waarbij 
HMS u helpt om die cybersecurity hoog op de agenda te 
houden.

'Wat kan IO-Link voor uw installatie betekenen?', dat is 
de titel van de lezing van Roel Janssen en Laurent van der 
Pluijm van Murrelektronik. Ondertussen weten we alle-
maal wat IO-Link is en is het tijd om verder in te zoomen 
op de mogelijkheden voor individuele toepassing. Roel en 
Lauren gaan uitleggen hoe u binnen de machine die u 
maakt, IO-Link ten volle kunt benutten. Dit doen ze aan 
de hand van een live demo die rechtstreeks uit de praktijk 
komt. Dit is dus een lezing die bol staat van onmiddel-
lijk toepasbare voorbeelden om u zo de mogelijkheden en 
voordelen van IO-Link te laten zien.

René Boere van Pilz gaat het hebben over de gevolgen 
van het samenstellen van diverse machineonderdelen met 
in achtneming van de machinerichtlijnen en wat dit aan 
verplichtingen betekent voor de machinebouwer en eind-
gebruiker. Elke machinebouwer maakt dit immers mee. 
De eindklant of eindgebruiker wil of gaat de installatie in 
een productielijn brengen, maar hoe zit het dan met bij-
voorbeeld de CE markering? Waar ligt bij een dergelijke 
samenstelling de verantwoording? Als machinebouwer is 
het verstandig om de eindklant te helpen door het veilig-
heidssysteem slim te ontwerpen, zodat het ‘in de lijn bren-
gen’ voor alle partijen 
een feestje wordt. René 
wil in ieder geval dat u 
na deze lezing nieuwe, 
frisse inzichten heeft 
om machines in een lijn 
te brengen inclusief de 
problematiek rond CE 
markering. Inzichten 
die meerwaarde bieden 
in gesprekken met de 
eindklanten en eindge-
bruiker en bij de imple-
mentatie.

Cellro is een machinefabriek die universele automatiserings-
oplossingen voor verspanende machines maakt. Daarbij 
maken ze dankbaar gebruik van o.a. producten van Festo. 
Tijdens het machinebouw event laten Arnoud de Kuijper 
van Cellro en Benno Brinkers van Festo zien hoe Cellro digi-
tale pneumatiek gebruikt voor het maken van robotgrijpers, 
een toepassen van digitale pneumatiek die Cellro en haar 
klanten geen windeieren heeft gelegd. 
Bij de toepassing gaat het vooral om de combinatie van 
kracht en voorpositioneren, twee parameters die ook met 
digitale pneumatiek op te lossen zijn. In deze duo presentatie 
geven Cellro en Festo een uniek inkijkje hoe deze techniek 
gebruikt kan worden in deze bijzondere toepassing en vooral 
ook wat de voor- en nadelen zijn.

'Wat zijn de mogelijkheden van EDGE devices in het OT 
domein en hoe werkt het?', dit is de titel van de lezing van 
Diederick Nab van WAGO Nederland. Daarbij gaat hij het 
vooral hebben over de softwaretool Docker, want hiermee 
is het heel gemakkelijk om OT devices als EDGE device te 
laten functioneren. 
Docker is een softwaretool op basis van containertechnolo-
gie. Wat dit inhoudt en wat dit voor voordelen heeft bij de 
ontwikkeling van een EDGE device laat Diederick u alle-
maal tijdens zijn lezing zien. 

Nog wat praktische zaken
Het machinebouw event wordt georganiseerd op 2 december 
in 1931 Congrescentrum te Den Bosch onder voorbehoud 
van coronamaatregelen). De dag begint om 9.00 uur en 
duurt tot ca 17.00 uur.
Zoals gebruikelijk moet u zich vooraf registreren voor dit 
evenement. Ook moet u vooraf aangeven welke lezingen u 
op 2 december wilt bijwonen. Bezoek om u aan te melden de 
website van het evenement waar u ook alle informatie over 
dit seminar vindt.              •
www.fhi.nl/machinebouwevent/

DEELNEMENDE BEDRIJVEN:

  ABB

  Bender Benelux B.V.

  Bihl + Wiedemann GmbH

  Calpe Industrial

  Elincom electronics B.V.

  Eltrex Motion

  EPLAN Software & Services

  Festo B.V.

  Gain Automation Technology B.V.

  HellermannTyton

  Helukabel B.V.

  HIWIN GmbH

  HMS Networks Benelux BV

  HPS Industrial

  ifm electronic

  IXON B.V.

  Kogelrollen.nl & Pakkingmateriaal.nl

  Koning & Hartman

  LAPP Benelux B.V.

  Microtron

  Murrelektronik BV

  Novotek

  Panasonic Industry Benelux

  Phoenix Contact BV

  Phoenix Mecano B.V.

  Pilz Nederland

  Schneider Electric

  SICK

  Siemens Nederland N.V.

  Tele Radio Benelux

  Turck B.V.

  WAGO Nederland

  Weidmüller Benelux

  Yellax Nederland B.V.

  Zilvertron B.V.
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De industrie ervaart dat ze tegen de grenzen aanlopen met de klassieke kabelbomen en 
klemmenkasten die tot nu toe op mobile machines te vinden zijn. Murrelektronik biedt echter met 
hun systeem xtremeDB robuuste oplossingen aan voor de elektrische installaties van dit soort 
machines zoals oogstmachines, strooiwagens, brandweerauto’s of asfalteermachines.

Decentrale installatieoplossing voor 
mobiele machines

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

Kabelbomen zijn complex,  
decentraal werkt beter
Met xtremeDB stap je in een nieuw tijdperk. 
Deze maatwerkoplossing bestaat uit veldbusmo-
dules, passieve verdelers en voor gemonteerde 
connectoren. Al deze componenten zijn perfect 

afgestemd op de toepassingen van de klant en uit-
voerig getest. 

Robuust onder alle omstandigheden
De praktijk in de VS, waar xtremeDB al langer 
beschikbaar is, heeft laten zien dat deze oplos-
sing robuust, duurzaam en betrouwbaar is. Ook 
in de meest extreme omstandigheden, waar weer-
sinvloeden, modder, agressieve media, stof, kou 
en zout inwerken op het systeem. Doordat alle 
onderdelen van het compacte systeem ontworpen 
zijn om met elkaar samen te werken, kunnen uit-
dagingen in de I/O-installatie van mobiele machi-
nes, adequaat worden opgelost. 

Plug & play
Het compleet, beproefde systeem is niet alleen 
sneller gemonteerd, maar ook eenvoudiger te 
onderhouden. De elektrische installatie wordt 
veel compacter, is uiterst solide en bestand tegen 
de ruige omstandigheden waarin uw machines 
gebruikt worden.                      •
Meer informatie:
www.murr.nu/technologieen/mobielemachines/

Murrelektronik
Tel: (085) 22 20 282
www.murrelektronik.nl

De TSL2585 van Osram is een omge-
vingslichtsensor met gepatenteerde UV-A-
lichtdetectie. Het monitoren van vitale func-
ties zoals hartslag of zuurstofverzadiging in 
het bloed via smartphones en smartwatches 

is al enkele jaren beschikbaar. Het UV-kanaal 
van de TSL2585 van Osram detecteert de 
hoeveelheid UV-A-straling in natuurlijk 
zonlicht. Hierdoor kan de gebruiker wor-
den gewaarschuwd voor overmatige UV-A-
straling. Dankzij de extreem compacte afme-
tingen is de sensor bij uitstek geschikt voor 
draagbare en andere mobiele toepassingen 
met beperkte ruimte. Terwijl het UV-C-
gedeelte van het zonlicht wordt tegengehou-
den door de atmosfeer van de aarde, bereikt 
UV-A- en UV-B-straling het aardopper-
vlak. UV-B-straling dringt alleen door in de 
bovenste huidlagen en is verantwoordelijk 

voor zonnebrand. UV-A-straling, die onge-
veer 90% uitmaakt van de UV-component 
die het aardoppervlak bereikt, dringt veel 
dieper door in de onderliggende huidlagen 
en kan in sommige gevallen ernstige gevol-
gen voor de gezondheid hebben. Met behulp 
van de nieuwe omgevingslichtsensor van 
Osram kunnen smartwatch-gebruikers nu 
gewaarschuwd worden zodra de UV-A-dosis 
in hun omgeving te hoog wordt.             •
Osram Benelux
(010) 750 14 53
www.osram.nl

Lichtsensor detecteert UVA Eénkabel-oplossing 
voor servomotoren
Tot nu toe waren servomotor en servocontrol-
ler met elkaar verbonden door twee kabels, een 
servokabel voor de voeding naar de motor en 
een sensorkabel voor de overdracht van positie-
informatie. Bij een oplossing met één kabel zijn 
de draden voor de overdracht van het sensor-
signaal geïntegreerd in de voedingskabel - met 
andere woorden, twee kabels worden samenge-
voegd tot een hybride kabel. Voorwaarde voor 
het gebruik van een oplossing met één kabel 
tussen de servomotor en de servobesturing is 
het gebruik van een op hardware gebaseerde 
encoder die hiervoor ontworpen. Aangezien 
de encoder permanent op de servomotor is 
aangesloten, moet dit systeem door de fabri-
kant van de servomotor ter beschikking wor-
den gesteld aan de eindgebruiker. Als onder-
deel van dit herontwerp was het de taak van 
Helukabel als kabelfabrikant om een functi-
onerende, duurzame kabel te ontwikkelen. 
Hiertoe breidde Helukabel zijn programma 
uit met twee nieuwe families: TOPSERV 
HYBRID PUR: een zeer flexibele servokabel, 
geschikt voor gebruik in kabelrupsen, met een 
extra afgeschermd signaalpaar voor overdracht 
van encodersignalen waar éénkabeloplossingen 
vereist zijn; en TOPSERV HYBRID PVC: 
een kosteneffectief alternatief voor TOPSERV 
HYBRID PUR, waar flexibiliteit en beperkt 
gebruik in kabelrupsen vereist is.              •

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

http://pilz.com
http://murrelektronik.nl
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De driefase Power Quality Analyzers van de 
Fluke 1770-serie elimineren de complexiteit 
van het loggen van de netvoedingskwaliteit, 
troubleshooting en analyse. Naast een snelle en 
eenvoudige manier om Power Quality onder-
zoek te doen, biedt de 1770-serie automatische 
metingen, een ongecompliceerde gebruikers-
interface, unieke instelmogelijkheid en een 
vereenvoudigd rapportageplatform. Standaard 
worden meer dan 500 parameters voor de net-
voedingskwaliteit vastgelegd en met de bege-
leide instelling kunnen eenvoudig de juiste en 
benodigde parameters worden geselecteerd. 
Gelogde gegevens kunnen onmiddellijk op 
het touchscreen worden bekeken, gedown-
load en gedeeld via de Fluke Energy Analyze 

Plus-software. Snelle transiënten tot 8 kV, 
harmonischen tot 30 kHz of spanningsdips 
– de Fluke 1770-serie legt het allemaal vast. 
De Fluke 1775 en Fluke 1777 zijn bovendien 
uitgerust met een geavanceerde registratietech-
nologie om spanningstransiënten duidelijk tot 
in detail op te sporen en gegevens ter beschik-
king te stellen voor een gerichte aanpak. De 
Fluke 1775 Power Quality Analyzer beschikt 
over een 1MHz-samplingfunctie voor het 
registreren van snelle transiënten, terwijl de 
Fluke 1777 Power Quality Analyzer zelfs een 
20MHz-bemonsteringsfunctie heeft om de 
snelste transiënten tot in detail te registreren. 
Gegevens kunnen snel en eenvoudig gegevens 
worden overgebracht naar de PC via USB-C, 

USB-A, Ethernet, WiFi en mobiel netwerk, 
afhankelijk van de vereisten.              •

Technisch Handels- en 
Adviesbureau Vandentempel BV
(038) 444 90 09
www.vandentempel.nl

Power Quality AnalyzersMiniatuur-
druksensoren
De productlijn van Althen Sensors and 
Controls is uitgebreid met ultraminiatuur-
druksensoren. De nieuwe reeks unieke druk-
sensoren heeft een maximale bedrijfstempe-
ratuur van 185 °C terwijl ze de kleinste in 
hun soort zijn – zonder dat de prestaties 
daaronder lijden. De duurzame, hoogwaar-
dige sensorelementen zijn ontworpen voor 
ruwe omgevingen met hoge temperaturen 
en bieden een uitzonderlijk hoge resonan-
tiefrequentie van 2,7 MHz. De ultramini-
atuur-druksensoren zijn ideaal voor instru-
mentatie, aerodynamica-tests, industriële 
procesbewaking, vloeistofmechanische ana-
lyse en stromingstests. Althen heeft vijf van 
deze unieke sensoren in zijn leveringspro-
gramma, met buitendiameters van 1,2 mm 
tot 2,4 mm.               •

Althen Sensors & Controls BV
(070) 392 44 21
www.althensensors.com/n

Intelligente afsluiter
De Intelligent Valve van Siemens Smart 
Infrastructure is een zelfoptimaliserende, 
dynamische afsluiter met connectiviteit die 
nu een unieke Adaptive Flow Optimizer 
heeft. De technologie, in combinatie met 
nieuwe functies zoals automatische voor-
instellingen, continue optimalisatie van de 
delta T-begrenzing en rapportagefuncties, 
maakt het mogelijk om kosten- en ener-
giebesparingen te realiseren met behoud 
van comfort voor de gebruikers van het 
gebouw. De Intelligent Valve evalueert 
acties autonoom, voert deze uit en com-
municeert met de gebouwbeheerder via 
BACnet, Modbus RTU en cloud-verbin-
ding. Het ingebouwde leermechanisme is 
gebaseerd op de systeemvraag en vermijdt 
een maximale volumestroom wanneer dit 
niet nodig is. Dit verkleint de kans dat de 
delta T-begrenzingsregeling moet ingrij-
pen, wat comfortverlies zou veroorzaken. 
Dankzij de automatische voorinstelling 
verloopt de installatie snel en eenvoudig 
omdat het systeem geen stroom nodig heeft 
en de installateur niet elke afsluiter meer-
dere keren hoeft af te stellen.              •

Siemens Nederland NV
(070) 333 35 13
www.siemens.nl

http://bihl-wiedemann.com
https://www.helukabel.com/nl/home.html
http://murrelektronik.nl
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Onze leefomgeving blijft veranderen, en de eisen die we daaraan stellen worden elke 
keer hoger. We zien steeds meer kansen en mogelijkheden door gebruik te maken 
van nieuwe technologieën en deze met elkaar te laten samenwerken. In de industriële 
datacommunicatie is dit niet anders.

De honger naar data, de door data 
gedreven technologie

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

Voorspellen en voorkomen
Fabrikanten als Westermo worden dan ook gedreven 
door IIoT-ontwikkelingen, waar steeds meer data 
wordt verzameld, afkomstig van slimmere sensoren 
en apparaten. HD-videostream-toepassingen die veel 
bandbreedte vereisen dragen ook bij aan effectief zicht 
en beheer op afstand. De technologie achter de direct 
zichtbare functie van een systeem of apparaat bepaalt 
in steeds hogere mate het succes van deze oplossingen. 
Door de verkregen data is het mogelijk om downtime 
te voorspellen en dus te voorkomen. Het is zo ook 
mogelijk om de servicebehoefte hierop af te stemmen 
en er zijn al voorbeelden waarbij de facturatie van het 
gebruik van de machine of oplossing gebaseerd wordt 
op de verzamelde data. Men kan zich dan ook voor-
stellen dat het ontbreken van deze essentiële data grote 
gevolgen kan hebben.

Essentiële rol
Het is eigenlijk al zo vanzelfsprekend, dat 
men bijna niet meer merkt hoe de leefom-
geving wordt ingericht met deze nieuwe 
technologieën. De keerzijde is dat men 
er ook steeds meer afhankelijk van wordt. 
Voor kritische applicaties, zoals in de ver-
keerstechniek, scheepsautomatisering of 
water- en energiemanagement mag een 
'single point of failure' geen negatieve 
gevolgen hebben. Het industriële datanet-
werk dat al deze systemen met elkaar ver-
bindt, speelt hierbij een essentiële rol.

Integraal onderdeel
Voor Westermo is dit al ruim 40 jaar van-
zelfsprekend. De eisen die de klanten toen 
aan industriële datacommunicatie stelden, 
zijn in principe niet heel veel anders dan 
nu. Uptime en productie waren de sleu-
tel tot succes, net als nu. Er is maar één 
wezenlijke verandering en dat is dat het 
netwerk nu een integraal onderdeel is van 
de totale operationele oplossing. Hierdoor 
is de noodzaak om het datacommunica-

tienetwerk continu te kunnen aanpassen ook toegenomen, om op die 
manier weerbaar te worden tegen de toenemende bedreiging van de 
cybersecurity. Het risico van uitval door een onvoorspelbare cyberdrei-
ging is onacceptabel, omdat dit de veiligheid van mens en milieu in 
gevaar brengt en daarnaast imago- en economische schade kan veroor-
zaken.

Nieuwe generatie Westermo switches
Men zou dus kunnen zeggen dat de eisen niet zijn veranderd. Deze 
moeten echter wel passend blijven in de veranderende omgeving. En 
dat is nu precies wat Westermo met de nieuwe generatie switches wil 
bereiken: de honger naar data stillen, waarbij het eigen besturingssys-
teem WeOS de mogelijkheid creëert om met het nieuwe switchplatform 
software te kunnen blijven doorontwikkelen, zowel met betrekking tot 
netwerk technische functionaliteiten als noodzakelijke technologische 
aanpassingen voor het verbeteren van de cybersecurity.

Samenwerking 
De industriële automatisering was traditioneel behoudend, maar nu is 
een versnelde verandering bemerkbaar. En waarom ook niet, zo lang er 
gegarandeerd kan worden dat de IT-oplossing operationeel blijft. Om 
dit te bereiken, is samenwerking de sleutel; een robuust netwerk is niets 
zonder robuuste besturingen en software en andersom. Communicatie 
is op zijn beurt weer de sleutel tot samenwerking – en precies daar ligt 
de kracht van Modelec.             •
Modelec Data-Industrie BV
(0318) 636 262
www.modelec.nl

In het portfolio van WEG is een assorti-
ment elektronisch gecommuteerde moto-
ren (WECM) opgenomen. Deze motoren 
voldoen aan de veiligheids- en betrouw-

baarheidseisen voor uitlaat- en ventilatiesys-
temen – met verschillende energieverbruiks-
waarden voor onder andere luchtverplaatsing 
en damp- en rookafzuiging. Het WECM-

assortiment voldoet aan het efficiëntieniveau 
IE6. Met behulp van een accurate toerental-
regeling kan het stroomverbruik aanzienlijk 
worden verminderd, waarmee energie- en 

kostenbesparingen voor de eindgebruiker 
worden gerealiseerd. De motoren voldoen 
ook aan de eisen van de Europese Commissie 
voor elektromotoren. Het WECM-
assortiment bestaat uit borstelloze motoren 
met permanente magneten en geïntegreerde 
omvormer. Deze laatste maakt variatie in het 
toerental van de motor mogelijk afhankelijk 
van de behoeften voor de toepassing. Met 
de WECM-motoren wordt efficiëntieniveau 
IE6 bereikt, het hoogste in de markt, met 
20% minder verlies dan motoren van het 
niveau IE5 – in overeenstemming met de 
normen IEC TS 60034-30-2 voor elektro-
motoren met variabel toerental. Dankzij de 
TENV/TEAO-configuratie en lage trilling-
sniveaus (tussen 0,3 en 0,8 mm/s) hebben 
de motoren uit het WECM-assortiment een 
gering geluidsniveau van slechts 40 dBA.     •

WEG Netherlands
(088) 934 65 00
www.weg.net/nl

http://sensors.nl
http://teleradio.nl
http://modelec.nl
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Onder de aanduiding HTRS introduceert 
LEM een nieuwe serie stroomtransducers 
die (onder andere) ideaal is voor het reno-
veren van railgebonden toepassingen of 
voor het beperken van de kosten bij nieuwe 
installaties. Dankzij het robuuste ontwerp 

en het gestandaardiseerde 4...20mA-
uitgangssignaal kan de transducer ook 
worden gebruikt in de automatisering of 
voor de controle van zonnepaneelvelden. 
Het innovatieve primaire circuit van de 
transducer maakt in combinatie met twee 
ASIC’s voor het detecteren van het mag-
netische veld een nauwkeurige stroomme-
ting mogelijk. De HTRS-serie is leverbaar 
in drie stroombereiken (10 A/30 A/50 A), 
met piekstroommeting van tweemaal de 
nominale stroom. Ondanks de zeer hoge 
isolatie-testspanning van 6,0 kV is de 
HTRS-serie compact met afmetingen van 
72 x 29 x 26 mm. De transducers voldoen 
aan de International Railway Industry 

Nauwkeurige stroomtransducer

Standards (IRIS) en zijn ook geschikt voor 
industriële toepassingen, zoals procesautoma-
tisering of het meten van de verzamelde gelijk-
stroom in zonneparken.                •
LEM Belgium
+32 2 2703 084
www.lem.com

Krachtige  
string-omvormer
Met de lancering van de nieuwste 1500 
V PV-stringomvormer SG350HX biedt 
Sungrow een oplossing met een maximaal uit-
gangsvermogen van 352 kW. In vergelijking 
met de omvormer van de laatste generatie van 
Sungrow biedt de nieuwe omvormer een aan-
zienlijke toename van het uitgangsvermogen. 
De omvormer wordt geleverd met producten 
van Infineon Technologies AG die bijdra-
gen aan deze prestatieverhoging: de op maat 
gemaakte EasyPACK-vermogensmodules uit-
gerust met de nieuw uitgebrachte CoolSiC 
MOSFET en de nieuwste generatie CoolSiC-
diodes in combinatie met de meest recente 
TRENCHSTOP-chiptechnologieën. 
De omvormer ondersteunt een DC/
AC-verhouding tot 1,8. Met een gewicht van 
slechts 110 kg beschikt de inverter over twaalf 
MPPT's voor 40 A. Met twee strings die zijn 
aangesloten op één MPPT, is er geen gevaar 
voor een omgekeerde stringverbinding. 
Dankzij intelligente geforceerde luchtkoeling 
en IP66-bescherming kan de oplossing onder 
zware omstandigheden worden gebruikt.      •

Infineon
www.infineon.com/green-energy

Droogijs-
schoonmaakpistool
Het 'Sno-Gun' droogijs-reinigingssysteem 
verwijdert veilig verontreinigingen, waaron-
der vingerafdrukken en koolwaterstofresten. 
Het systeem is effectiever dan stikstof bij het 
reinigen van gevoelige componenten. Het is 
veilig te gebruiken met microcircuitdraden 
of onder spanning staande elektronische 
componenten. De gun is ook uitermate 
geschikt voor precisiereiniging van metalen 
onderdelen. Het systeem is draagbaar, een-
voudig en precies te richten op het te behan-
delen object; door de verstelbare mondstuk-
ken is het ook geschikt voor het reinigen van 
moeilijk bereikbare oppervlakken. Het CO2-
verbruik is 16 kg/uur bij continu gebruik. 
Verontreinigingen worden afgevoerd in 
de stroom inerte CO2. Een geïntegreerd 
0,5-micron-filter in de klep voorkomt deel-
tjes in de spuitmond.               •

Romex BV
(0317) 398 787
www.romex.nl

http://helmholz-benelux.eu
http://microchip.com
http://modelec.nl


-TOTAAL   •   NUMMER 8 - 202118

 Elektronica

ESD en Automotive High-Speed Video

Het aantal camera’s en displays in de auto neemt snel toe en dus ook de vraag naar video-verbin-
dingen (tot wel 16 Gbit/s). Daarbij mag u het voertuig zien als een ruwe omgeving. De video-
verbindingen vragen dan ook om ESD-bescherming die compatibel is met de EMC-eisen van 
de automotive-sector. In dit artikel wordt de invloed van de ESD-bescherming vergeleken met 
andere onderdelen, zoals kabels, connectoren en printen in een Video Link interface. 

Video Links
Bij Video Links gaat het om point-to-point interfaces met een grote bandbreedte. De fysische 
verbinding kan gebalanceerd zijn of ongebalanceerd via een coaxkabel. Verder worden ze soms 
ook gebruikt om voedingsspanning te leveren aan de videobron. Bij coax noemen we dit Power-

Afbeelding 1. Schema van een gebalanceerde videolink.

Afbeelding 2. Verlies als functie van de frequentie voor gebruikelijke capaciteitswaarden. 
Afbeelding 3. S-Parameter-simulatie van een capaciteit van Cd = 0,27 pF en een vergelijking met 
de gemeten S-parameter van een echt component. Er is een goede overeenstemming tot 6 GHz.

over-Coax (PoC) in analogie met Power-over-Ethernet (PoE). 
Video Link-interfaces worden voornamelijk gebruikt voor het overbrengen van videosignalen 
van bijvoorbeeld parkeercamera’s waarbij PoC erg aantrekkelijk is. 
Zoals u ziet in afbeelding 1, zijn er twee mogelijke posities voor een ESD-bescherming: ESD1 
en ESD2. Voor optimale ESD-bescherming is ESD1 de optimale plaats. De ESD-puls kan 
daarmee meteen bij de connector worden weggeleid. Bij automotive wordt ook ‘short to bat-
tery’ gebruikt. In dat geval kan de ESD1-positie worden gebruikt, mits de doorslagspanning 
(Reverse Standoff Voltage VRWM) van de ESD-bescherming groter is dan 13,5 V. Als er geen 
short to battery  wordt uitgevoerd, kan een VRWM van 5 V of minder worden gekozen. Positie 
ESD2 wordt niet geraakt door de short to battery, omdat de condensatoren de gelijkstroom 
blokkeren. Hier is een doorslagspanning van 5V of minder toelaatbaar. Soms is een capacitieve 
koppeling van de afscherming van de kabel vereist. De afscherming kan dan worden gebruikt 
als massareferentie voor de ESD-bescherming. 
Bij de keuze van een ESD-bescherming zijn er meerdere parameters die het signaal beïnvloeden. 
Tijdens normaal gebruik is de spanning over de ESD-bescherming zeer klein, meestal minder 
dan 1 V. In dit geval gedraagt de ESD-bescherming zich als een capaciteit parallel met de sig-
naalweg. Deze capaciteit, Cd, is een van de belangrijkste parameters voor de signaalkwaliteit. 
Vanwege de grote datasnelheid tot 16 Gbit/s zijn zeer lage waarden van Cd < 1 pF essentieel. 
Het effect van zo’n capaciteit op de S-parameter is in afbeelding 2 weergegeven voor frequenties 
tot 6 GHz. 
Condensatorwaarden onder 1 pF blijven duidelijk boven de 3 dB-limiet - 0,5 pF zelfs boven 1 
dB. In het algemeen laten dus waarden onder 1 pF of zelfs onder 0,5 pF een zeer goede signaal-
overdracht toe tot 6 GHz. 

Snelle Video Links zonder storing

Autonome voertuigen vormen één van de grote trends die de toekomst van de automobielindustrie zullen 

veranderen. Daarbij is er behoefte aan meer veiligheid en informatie voor de bestuurder en de passagiers. 

Dit leidt tot de ontwikkeling van Advanced Driver Assist Systems (ADAS) en veiligheidsgerelateerde 

infotainment-toepassingen voor gebruik in toekomstige autonome voertuigen.
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Afbeelding 4. Opbouw van de linksimulatie in ADS - Onderzoek 
de invloed van ESD-bescherming op basis van de differentiële 
S-parameter. Te zien is dat de invloed van de ESD-bescherming 
klein is vergeleken met de andere componenten in de link, zoals 
de kabel of de connector.

Afbeelding 3 toont een vergelijking van de capaciteit in 
een gesimuleerd apparaat met een meting aan een echte 
ESD-diode van het type PESD30VF1BL. Bij deze 
simulatie is de typische waarde van Cd van 0,27 pF uit 
de datasheet gebruikt. Zowel de Insertion Loss (IL) als 
de Return Loss (RL) komen goed overeen tot 6 GHz, 
wat aantoont dat de capaciteit een heel goede indicator 
is voor de signaalintegriteit. 
Om de invloed op de signaalintegriteit van de hele 
keten, inclusief de serializer (Tx) en deserializer (Rx), 
te onderzoeken, is de gehele print- en kabeloverdracht 
gesimuleerd (zie afbeelding 4). Als substraat is een FR4-
printplaat met εr = 4,6, tanδ = 0,02 gebruikt. Als gelijk-
spanningsblokkade zijn ideale condensatoren van 100 
nF gekozen. De kabel wordt vertegenwoordigd door 
de gemeten S-parameter van een SPP-kabel (Shielded 
Parallel Pair) met een lengte van 10 m. De connector 
werd gesimuleerd door een niet-aangepaste microstrip-
lijn van 120 Ω. In werkelijkheid is de impedantie van 
de connector zeer sterk afhankelijk van de printplaat en 
kan die variëren van 60...150 Ω of meer, wat een grote 
invloed op de hele signaaloverdracht kan hebben. 
Om de impact van de ESD-bescherming te onder-

zoeken, is de gemeten S-parameter van de Nexperia 
PESD30VF1BL gebruikt. Deze heeft een typische 
capaciteit van 0,27 pF en een zeer compacte SMD-
behuizing (SOD882BD). We moeten wel vermelden 
dat de routing van print niet is meegenomen vanwege 
de zeer compacte behuizing en de kleine invloed op de 
signaalintegriteit.

Resultaat
In afbeelding 4 ziet u de vergelijking van de S-parameters 
(IL en RL) van de hele link van Tx naar Rx met en zon-
der de ESD-bescherming. Het blijkt dat de kabel, de 
connector en de print de meest dominante componen-
ten zijn. De bijdrage van de ESD-bescherming is dus 
van minder belang.                  •
Voor meer informatie www.etotaal.nl/achtergrond 
www.nexperia.com

Auteur: Dr.-Ing. Andreas Hardock en  
Lukas Droemer, Nexperia

https://www.we-online.com/web/en/wuerth_elektronik/start.php
http://turck.com
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Het assortiment Raspberry Pi-producten van 
Farnell is uitgebreid met de baanbrekende 
Raspberry Pi Build HAT. Hiermee kunnen 
Raspberry Pi-computers worden geïntegreerd 
in het LEGO-bouwsysteem, waardoor stu-
denten, docenten, beginnende elektronica-

enthousiastelingen en makers meer flexibiliteit 
en betaalbaarheid krijgen bij het ontwerpen 
van nieuwe projecten. De Build HAT en het 
LEGO-systeem kunnen worden gebruikt om 
robots, auto’s, games, een slim huis en zelfs een 
eierleggende kip te bouwen. De Raspberry Pi 
Build HAT is het tweede Raspberry Pi-product 
dat gebaseerd is op de RP2040-microcontroller. 
De LEGO Maker Plate is apart verkrijgbaar bij 
LEGO-retailers en stelt gebruikers in staat om 
de Raspberry Pi-computers eenvoudig te inte-
greren in het LEGO-systeem. Gebruikers die 
vertrouwd zijn met de Raspberry Pi en LEGO 
zullen genieten van de combinatie van deze 
twee merken die een leuke en creatieve leerer-
varing mogelijk maken. De Build HAT is com-

patibel met de meest recente generatie LEGO 
Technic-motoren en met sensoren die zijn 
opgenomen in het LEGO Education SPIKE 
Prime-portfolio. De Build HAT is eenvoudig 
te gebruiken vanuit Python op de Raspberry 
Pi. De Raspberry Pi 48W Build HAT Power 
Supply is de officiële voeding voor gebruik met 
de Raspberry Pi Build HAT. De belangrijkste 
kenmerken zijn een 110...240 VAC-ingang en 
een 8 VDC-uitgang die 6 A kan leveren. Het 
product is voorzien van een aansluitkabel van 
1,5 m.                              •
Farnell
(030) 241 73 73
http://nl.farnell.com

Raspberry Pi Build HAT en voeding Power-management IC
Het MAX77659 Single Inductor Multiple 
Output (SIMO) power-management IC 
(PMIC) met geïntegreerde switch-mode 
buck/boost lader van Analog Devices laadt 
wearables, hearables en Internet of Things-
apparaten sneller dan enige andere PMIC op 
de markt, en neemt daarbij minder ruimte in 
beslag. De MAX77659 SIMO-PMIC levert 
meer dan vier uur bedrijfstijd na een oplaad-
tijd van slechts tien minuten, en gebruikt 
een enkele spoel om meerdere spannings-
rails van stroom te voorzien, waardoor het 
aantal onderdelen met 60 procent wordt 
gereduceerd en de totale afmetingen met 50 
procent worden verkleind. De MAX77659 
SIMO-PMIC integreert een schakelende 
buck/boost-lader en drie onafhankelijk pro-
grammeerbare buck/boost-regelaars, die een 
gemeenschappelijke spoel hebben om de 
totale afmetingen te minimaliseren. De rege-
laars verlengen de levensduur van de batte-
rij dankzij een rendement van 91 procent 
onder matige tot zware belasting, terwijl ze 
slechts 5 µA ruststroom trekken bij geringe 
belasting. De MAX77659 SIMO-PMIC 
ondersteunt autonome headroom-regeling, 
die de warmteafvoer vermindert door de 
spanningsval te minimaliseren en tegelijker-
tijd voldoende headroom over te laten om de 
laadstroom te regelen.                •

Maxim Integrated
www.maximintegrated.com

Fingertip-joystick
Met de nieuwe XS-serie joysticks introdu-
ceert Apem Benelux een uitbreiding op zijn 
gamma professionele joysticks. De XS-serie 
bestaat uit twee-assige Hall-effect-joysticks met 
een geringe hoogte boven het paneel, robuust 
en met een zeer accurate bediening. Met een 
hoogte van minder dan 45 mm biedt de XS 
ongehinderde toegang tot andere elementen 
op het bedieningspaneel. Het compacte ont-
werp vermindert het risico van onbedoelde 
bediening in bijvoorbeeld mobiele handap-
paratuur. De XS-serie bevat redundante Hall-
effect sensoren die goed zijn voor meer dan 10 
miljoen operaties, is IP66 afgedicht en SIL2-
compatibel. Het is de ideale oplossing voor 
applicaties waar bedieningsgemak en veiligheid 
van cruciaal belang zijn.                 •

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

http://sigmacontrol.eu
http://lemo.com
http://prokorment.nl
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Bio-based
Volgens mij is het klimaat nooit een taboeonderwerp 
geweest, maar tegenwoordig is het een extreem populair 
thema. In mijn jongere jaren wilde men de zure regen 
een halt toezeggen. Er werd ook gesproken over het 
milieu door de Club van Rome en eigenlijk waren alle 
onderwerpen continu actueel.

Meer recent spreekt men over cradle-to-cradle, duur-
zame energiebronnen en de doorbraak van ‘an inconve-
nient truth’, de film van Al Gore. Dat wordt zeer recent 
aangevuld met ‘we gaan van het gas af ’, de kansen van 
waterstof, de nadelen van stikstof en circulariteit. Er zijn 
nogal wat termen, die over elkaar heen duikelen. Dan 
vraag ik me af of er ook zaken gedaan worden, of dat 
we vooral bezig zijn met het introduceren van nieuwe 
termen?

Deze week werd ik verrast door de term bio-based. Als je 
op Google zoekt naar bio-based kom je definities tegen 
en in mijn eigen uitleg werd er focus op een volledig 
natuurlijk proces mee bedoeld. Daar kan ik dus fout in 
zitten, maar als het klopt dan is het wat anders dan circu-
lariteit (in mijn ogen: spullen, producten, materialen die 
hergebruikt kunnen worden). Met een bio-based aan-
pak zouden mensen moeten leren van de natuur en zo 
zouden wij onze processen moeten inrichten. Zoals een 
vogel een nest maakt, kunnen we ook bouwen.

Dat klinkt wat mij betreft heftig. Dat vind ik anders dan 
circulair.

Maar goed, voordat we de hele wereld daar op inrichten 
en men in de geopolitiek er ook van overtuigd is dat dit 
de goede richting is, verzinnen we volgend jaar dan een 
nieuwe term? Worden we door onszelf op social media, 
in praatjes, wetenschappelijke publicaties en in de pers 
steeds op een verkeerd been gezet? Ik denk tegenwoordig 
zo simpel mogelijk. Als je het wenselijk vindt, om iets 
concreet te veranderen, zal het betreffende beleid voor 
twintig jaar ingezet moeten worden. Ik refereer dan aan 
de Deltawerken.

Afgesproken dat we het doen, omdat anders Nederland 
overstroomt. Ongeacht wisselingen in de regering of 
diverse trends door de jaren heen. Dit is het plan, dit is 
het doel en het is nu een kwestie van gewoon volhouden.

Dit is de tijd om een dergelijk beleid op verschillende 
vlakken in te zetten en niet lukraak iets (“we gaan van 
het gas af ”) te roepen, omdat het opportunistisch zo uit-
komt.

Paul Petersen
FHI, federatie van 
technologiebranches

 productnieuws

Veiligheid is van het hoogste belang voor 
toepassingen in auto’s om een betrouw-
bare werking te garanderen, en voor het 
welbevinden van de gebruiker. Microchip 
introduceert daarom nieuwe gecertificeerde 
functionele veiligheidspakketten voor het 
ontwikkelen van producten volgens de ISO 
26262 functionele veiligheidsstandaard, 
en wel voor dsPIC33C digitale signaalcon-
trollers (DSC’s) en voor PIC18- en AVR-
microcontrollers (MCU’s), die de ontwik-
keling versnellen van veiligheidskritische 
ontwerpen. Het ecosysteem voor dsPIC33C 
DSC’s omvat onder andere AEC Q100 

klasse 0-gekwalificeerde 
functionele veiligheids-
klare dsPIC33C DSC’s 
met toegesneden hardware-
veiligheidsfuncties. Het 
ecosysteem voor PIC18- en 
AVR-MCU’s bestaat onder 
andere uit AEC Q100 
klasse 1-gekwalificeerde 
functionele veiligheids-
klare PIC18-Q84 MCU’s 
met CAN FD en AVR DA 
MCU’s met LIN interfaces, 
beide met hardware onder-

steuning voor capacitieve aanrakingsgevoe-
lige sensorbediening.              •

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

Functionele veiligheid voor automotive veiligheid

Draagbare analyzer voor frequenties tot 44 GHz
De populaire R&S 
Spectrum Rider FPH-
familie van Rohde & 
Schwarz is uitgebreid met 
basismodellen die tot 44 
GHz meten. Daarnaast 
zijn er drie nieuwe versies 
met tracking-generatoren 
beschikbaar met meetfre-
quenties tot 13,6, 26,5 
en 44 GHz. De R&S 
Spectrum Rider FPH was 
de eerste handheld spectru-
manalyzer in de branche die 
solide RF-prestaties leverde 

voor metingen in het veld en in het labo-
ratorium. Grote knoppen en een multi-
touch scherm maken het instrument zeer 
eenvoudig te bedienen. Nieuwe modellen 
met een hogere frequentie stellen de veel-
zijdige R&S Spectrum Rider in staat een 
breder scala aan meettaken uit te voeren. 
Met een hoge gevoeligheid van –160 dBm 
en een meetnauwkeurigheid van typisch 
0,5 dB tussen 10 MHz en 3 GHz, biedt 
de R&S Spectrum Rider toonaangevende 
RF-prestaties. De nieuwe modellen onder-
steunen veldtoepassingen zoals verificatie 
van 5G-, broadcast-, radar-, defensie- en 
satelliet-communicatie.                           •

Rohde & Schwarz Benelux BV
(030) 600 17 00
www.rohde-schwarz.com/nl

Circulaire railkoker

Het MVO-beleid (maatschappelijk verant-
woord ondernemen) van Legrand heeft een 
grote impact op de dagelijkse activiteiten 
en de strategische richting van Legrand 
Group. Met de ontwikkeling en lancering 
van een circulaire railkoker (spanningsrail 
of busbar) zet Legrand een stap richting 
innovatie op het gebied van duurzaamheid. 
Railkokers worden frequent ingezet in de 
energiedistributie van elektrotechnische 
installaties. Ze kunnen worden toegepast in 
allerlei soorten gebouwen, van kantoren tot 
productieruimtes en distributiecentra. Een 
railkoker is een alternatief voor de traditi-

onele kabeldraagsystemen. 
De railkoker is zo opge-
bouwd dat het spannings-
verlies en de bijhorende 
energieverliezen tot een 
minimum beperkt worden. 
De flexibele opbouw van 
het systeem zorgt ervoor 
dat een installateur eenvou-
dig de beschikbare aftak-
punten kan gebruiken die 
als een stekkerverbinding 
werken. De toepassing van 
de railkoker biedt eindge-
bruikers, projectontwik-
kelaars en installateurs veel 
voordelen: een eenvoudige 
en toekomstbestendige 
installatie, een compacte 
en ruimtebesparende uit-
voering, een langere levens-
duur en nu dus ook een 

circulaire, grondstofbesparende, oplossing. 
Bij de verkoop van het railkokersysteem 
levert Legrand een railkoker, aftakkasten en 
bijhorend bevestigingsmateriaal. Tegelijk 
wordt met de koper een terugkoopover-
eenkomst ondertekend. Dit betekent 
dat aan het einde van de gebruiksperiode 
van de railkoker of aftakkast(en) Legrand 
de systeemonderdelen terugkoopt tegen 
een bedrag dat afhankelijk is van de staat 
waarin de producten zich op dat moment 
bevinden. Deze aanpak biedt het belang-
rijke voordeel dat materialen na een inspec-
tie één op één opnieuw gebruikt kunnen 
worden en zo dus een tweede leven krijgen. 
Dit verkleint de afvalberg, vermindert het 
grondstofverbruik en heeft zodoende een 
positieve impact op het milieu.               •
Legrand Nederland BV
(0411) 653 111
www.legrand.nl

Het single-coil MLX90412GLW pomp/
ventilator-IC met geïntegreerde stuur-
trap van Melexis is geschikt voor toepas-
singen met hoge omgevingstemperatu-
ren, zoals waterpompen in auto's. De 
MLX90412GLW stuurt in verbrandings-
motoren pompen aan met een maximaal 

vermogen van 15 W. Hierbij is doorgaans 
sprake van een maximale omgevingstem-
peratuur van 135 °C. In het geval van 
elektrische voertuigen kunnen waterpom-
pen tot 20 W worden geregeld, waarbij de 
maximale omgevingstemperatuur beneden 
85 °C blijft. De MLX90412GLW heeft 
een lange levensduur tot 15.000 uur voor 
EV-toepassingen. Het IC is uitgerust met 
alle moderne beveiligingsfuncties. Op 
basis van de MLX90412GLW kunnen 
pompfabrikanten een compleet assorti-
ment oplossingen voor waterpompen bie-
den. De component kan worden gecon-
figureerd in verschillende opties voor 
BLDC-commutatie. De MLX90412GLW 

kan eenvoudige tweedraads 
pompen met aan/uit-func-
tie regelen, maar ook pom-
pen met variabele snelheid 
aansturen via een PWM-
interface (vierdraads). In 
combinatie met de Melexis 
MLX81113 LIN MCU-
gateway kan het IC wor-
den gebruikt voor drie-
draads LIN-gebaseerde 
waterpompen.                 •
Melexis
+32 13 679 515
www.melexis.com

Automotive pomp/ventilator driver-IC
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Accu laden net zo snel als tanken

Benzinepomp 
van de toekomst

werken techneuten vanuit de hele wereld aan de ontwikkeling van de laders voor bijna 
elk denkbaar elektrisch voertuig (afbeelding 1). Als eerste zijn dat natuurlijk de vele ver-
schillende personenauto’s, maar ook voor vrachtauto’s bussen, zware landbouwvoertuigen, 
grote vorkheftrucks en andere grote voertuigen die nu nog uitgerust zijn met een verbran-
dingsmotor, heeft men laders. 
Grofweg zijn de laders in twee groepen in te delen, namelijk de AC- en de DC-laders. Bij 
de AC-laders kun je je afvragen of de term lader wel helemaal correct is. In feite is het een 
unit die de netspanning doorgeeft aan het voertuig en eventueel de stroom volgt voor de 
afrekening van de geladen energie. Het echte laden van de accu wordt door de elektro-
nica in het voertuig uitgevoerd, waarbij we moeten opmerken dat deze elektronica over 
het algemeen niet gemaakt is voor laden met hoge spanningen en stromen. Voor het snel 
laden van de accu moet er een externe lader gebruikt worden die stroom en spanning zo 
kan regelen dat de accu in het voertuig snel en goed geladen wordt. En omdat de accu met 
gelijkspanning geladen moet worden, zijn dit dan ook laders die geen wisselspanning maar 
gelijkspanning leveren. 
De snelladers die we overal tegen komen zijn dit soort DC-laders die rechtstreeks de accu 
laden. Het in het accupakket aanwezige batterijmanagementsysteem controleert daarbij het 
laadproces en communiceert met de lader over de te leveren spanning en stroom alsmede 
over de voortgang van het laden. De externe lader en de BMS moeten hierbij een hechte 
samenwerking aangaan om het laadproces goed te laten verlopen. Voor de ontwikkelaars 
van de lader is dit een grote uitdaging, omdat de lader immers geschikt moet zijn voor elk 
type voertuig. Hoe groot deze uitdaging is, wordt helder als je in de centrale ruimte van 
het pand E-mobility Innovation Lab binnen loopt. Deze ruimte is zo groot dat vrachtauto’s 
en bussen probleemloos binnen kunnen staan en zelfs een grote landbouwtrekker of vork-
heftruck kan aan de ene kant binnen door de ontwikkelaars aan alle type laders gekoppeld 
worden om te kijken of alles wel zo verloopt zoals gepland (afbeelding 2).

Afbeelding 1. Het moderne pand van ABB E-mobility is speciaal gebouwd voor de 
ontwikkeling van laders voor de voertuigen van morgen. 

Vandaag de dag is een elektrische auto al lang geen bijzonderheid meer. Zelfs de huurauto is over niet al te 

lange tijd een elektrische nu één van werelds grootste verhuurders 100.000 Tesla’s heeft besteld. Het wachten 

is echter op alle andere voertuigen. Mondjesmaat zie je al elektrische vrachtauto’s en bussen, maar met name 

het laden daarvan is nog lastig. Met de nieuwe laders van ABB zijn we echter weer een stap dichter bij het 

volledig uitbannen van de verbrandingsmotor voor personen- en goederenvervoer.

AC- en DC-laders
In het ABB E-mobility Innovation Lab in Delft, onder de rook van de TU worden laders 
voor elektrische voertuigen ontwikkeld. Een spin off van de universiteit begon daar laders 
te ontwikkelen voor elektrische voertuigen en was daarmee zo succesvol dat ABB ondertus-
sen de eigenaar is geworden. In een fraaie pand waar ze nog maar sinds 2019 in huizen, 

 Energietechniek
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Probleem voor ABB is dat niet iedere voertuigproducent zich volledig aan alle protocollen en normen 
houdt aangaande het laden van de accu’s in voertuigen. Ondanks dat er al de nodige afspraken zijn, 
moet dus toch nog elk elektrisch voertuig gecontroleerd worden. ABB moet er immers in de lader 
voor zorgen dat deze op een goede manier kan samenwerken met de elektronica in het voertuig. Met 
aanpassingen in de software van de lader kan men meestal de problemen het hoofd bieden waarna de 
aangepaste software vanuit Delft naar alle laders in de wereld gestuurd wordt om zo alle geplaatste 
laders up to date te houden.

Terra 360
Nu ondertussen de elektrische personenauto heel gewoon begint te worden, is het tijd voor de grotere 
voertuigen zoals bestel- en vrachtauto’s en zeker ook bussen om elektrisch te gaan worden. Voor beide 
typen geldt dat er geladen moet worden met grote vermogens, waarbij het bij het vrachtvervoer veelal 
gaat om veel elektrische lading om vele kilometers onder weg kunnen zijn. Bij bussen en dan met 
name de bussen voor stadsverkeer, is de af te leggen afstand minder belangrijk. Met laders op plekken 
waar de bussen wat langer stil staan, kun je ook een heel eind komen. Het accupakket kan dan kleiner 
zijn wat vele voordelen heeft. Wel moet er ook nu weer snel geladen worden, want de bus moet weer 
verder om passagiers te vervoeren.

Snel laden betekent een hoog vermogen en daar heeft ABB onlangs een hele fraaie lader voor uit-
gebracht. De ABB Terra 360 kan een vermogen leveren tot 360 kW, genoeg om een personenauto 
razendsnel te laden (100 km rijbereik in minder dan 3 minuten laden - afbeelding 3). Ook voor 
grote voertuigen is dit een vermogen dat dusdanig groot is dat de laadtijd acceptabel is. Een bus of en 
vrachtauto kan volledig geladen worden in een nacht.
De lader levert afhankelijk van de vraag van het voertuig een spanning van 150...920 V en binnenkort 
stromen per aansluiting tot 500 A. Om deze hoge stroom mogelijk te maken, wordt er een aansluitka-
bel gebruikt die voorzien is van vloeistofkoeling. Op deze manier weet men de kabel nog hanteerbaar 
te houden.
Intern is de lader opgebouwd uit modules die 30 kW aan laadstroom kunnen leveren. Met in totaal 
12 modules die parallel geschakeld kunnen worden, komt men op het maximale vermogen van 360 
kW. Op de lader kunnen twee (en binnenkort zelfs vier) voertuigen aangesloten worden waarover het 
maximaal te leveren vermogen verdeeld wordt. Er is dus de keuze voor één outlet met 360 kKW, twee 
outlets met 180 kW of vier outlets met 90 kW. Hiermee is het apparaat dan ook uitermate geschikt 
voor laadstations op drukke snelwegen(afbeelding 4).

Voor de installateur
ABB heeft de lader zo ontwikkeld dat het plaatsen en in gebruik nemen niet echt ingewikkeld is. 
Noodzakelijk zijn wel een goede fundering, want niet alleen is het een zware lader wat betreft het ver-
mogen, ook de totale massa is dusdanig dat er een kraan of een vorkheftruck nodig is bij het plaatsen. 
Ook de elektrische aansluiting moet zwaar zijn. Het opgenomen vermogen bij volledige belasting is 
385 kVA vanuit een 400 V aansluiting met drie fasen en een nul. Zeker op plekken waar meerdere 
laders komen te staan, heeft dit de nodige consequenties voor de netaansluiting. Een eigen transfor-
mator is in veel gevallen nodig om het vermogen te kunnen leveren dat voor het laden gevraagd wordt.
Naast de netspanning heeft het apparaat ook een internetaansluiting nodig via het standaard inge-
bouwde 4G/5G modem. Deze wordt o.a. gebruikt voor het beheren van de lader, het afrekenen van 
de geleverde energie, maar ook voor het updaten van de software. Nieuwe auto’s en nieuwe merken 
kunnen daardoor ook probleemloos gebruik maken van de ABB Terra 360.
Als de lader eenmaal geplaatst en aangesloten is, dan wordt hij door een technicus van ABB in bedrijf 
gesteld. De installateur heeft hier dus nagenoeg geen werk aan en weet dat hij een goed werkend sys-
teem oplevert aan zijn klant.                •
Voor meer informatie www.etotaal.nl/achtergrond, 
artikel ‘Benzinepomp van de toekomst’

https://new.abb.com/ev-charging

Afbeelding 2. Een bus, een vrachtauto of een grote vorkheftruck kan 
binnengereden worden in de centrale ruimte van het ABB gebouw in Delft.

Afbeelding 3. Laden van een personenauto duurt met de ABB Terra 360 net 
zo lang als nu het voltanken en afrekenen van brandstof.

Afbeelding 4. Twee en volgend jaar zelfs vier voertuigen kunnen tegelijkertijd 
geladen worden met de ABB Terra 360.
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Total Power Insight & Improvement (TPI&I) van HyTEPS biedt doorlopend inzicht in de 
prestaties van alle onderdelen van een elektrische installatie en detecteert patronen, 
afwijkingen en potentiële problemen. 

Tool biedt inzicht in een elektrische  
installatie

 energietechniek

Alle actuele data uit de installatie wordt in één dui-
delijke tool gepresenteerd. Zo hebben gebruikers 
altijd inzicht in de Power Quality-karakteristieken 
van de installatie. TPI&I onderscheidt zich niet 
alleen door de uitgekiende combinatie van hard-
ware en software, maar ook doordat de klant tijdens 
alle stappen wordt ondersteund door de engineers 
van het HyTEPS Power Competence Center. Op 
deze manier worden bedrijfszekerheid en veiligheid 
gewaarborgd, en kunnen rendement en energiever-

bruik van de installatie worden geoptimaliseerd. 
Ook kan worden gecontroleerd op de naleving 
van normen zoals NEN-EN 50160 en BREEAM. 
Continue monitoring betekent ook automatisch dat 
meerdere aspecten van de nieuwe NEN1010:2020 
deel 8-norm worden nageleefd. Doorlopende rap-
portages en een dashboard dat op maat kan worden 
ingericht, bieden altijd een actueel inzicht in ener-
gieverbruik en kwaliteitskarakteristieken, zoals har-
monischen, blindstromen en spanningsdips.           •

HyTEPS
(0492) 371 212
www.hyteps.nl

Op 23 september 2021 heeft Solarwatt een 
nieuwe productielijn voor hoogwaardige 

glas-glas zonnepanelen in gebruik geno-
men. Hiermee verdubbelt het bedrijf zijn 
productiecapaciteit en wordt daarmee de 
grootste Europese producent van glas-glas 
zonnepanelen (500 MWp). Ook startte 
het bedrijf onlangs twee productielijnen 
van batterijen, die in samenwerking met 
BMW Group zijn ontwikkeld. Solarwatt 
investeert tot 2032 circa 100 miljoen euro 
in de verdere ontwikkeling van het bedrijf. 
Dat is inclusief de drie nieuwe productie-
lijnen in Dresden. Solarwatt heeft grote 

ambities op het gebied van duurzaamheid 
en betrouwbaarheid. Zo vindt de produc-
tie in Dresden volledig plaats met schone, 
zelf opgewekte energie. Daarnaast is de 
centrale geografische ligging ook in logis-
tiek opzicht heel duurzaam. Het bedrijf 
verwerkt namelijk hoofdzakelijk materia-
len van Europees fabrikaat om haar hoge 
kwaliteit en grote leverbetrouwbaarheid 
te garanderen. Bovendien kunnen vanuit 
Dresden afnemers in heel Europa, waar-
onder Nederland en België, snel worden 

beleverd. De recente Europese Klimaatwet 
en het alarmerende IPCC-rapport maken 
fotovoltaïsche toepassingen noodzakelijker 
dan ooit. Solarwatt ziet dat de Europese 
vraag naar glas-glas zonnepanelen sterk 
stijgt, vooral omdat deze zonnepanelen hun 
rendement veel langer behouden dan tradi-
tionele glas-folie zonnepanelen.                •
Solarwatt BV
(0344) 767 002
www.solarwatt.nl

Productielijn voor glas-glas zonnepanelen

De multi-MPPT M30A Flex-omvormer van 
Delta heeft een vermogen van 33 kVA en vormt 
daarmee een uitbreiding van de Flex-serie, met 
een ontwerpconcept dat wordt gekenmerkt 
door compatibiliteit en betrouwbaarheid. De 
M30A Flex speelt in op de behoeften van de snel 
groeiende markt voor dakinstallaties: compact, 
licht, stil en gemakkelijk te installeren. Met deze 
kwaliteiten is de omvormer de ideale oplossing 
voor installaties in bedrijfspanden, maar ook 
voor grotere woningen. Bovendien is mon-

tage buiten een gebouw ook mogelijk dankzij 
de IP66-bescherming en een bedrijfstempera-
tuurbereik van –25 °C tot +50 °C. Drie MPP-
trackers met elk twee string-ingangen en een 
ingangsspanningsbereik van 200 tot 1000 VDC 
zorgen voor een optimale energieopbrengst. 
Stringzekeringen zijn niet nodig. De driefase-
omvormer werkt betrouwbaar en efficiënt. Om 
de betrouwbaarheid verder te vergroten en ope-
rationele storingen als gevolg van ongunstige 
installatieomstandigheden te voorkomen, is de 

omvormer voorzien van verschillende bevei-
ligingen. De ingebouwde anti-PID-functie 
voorkomt vermogensverlies in kristallijne zon-
necellen, waardoor de levensduur wordt ver-
lengd. Bovendien zijn eenvoudig vervangbare 
AC- en DC-overspanningsbeveiligingen van 
type 2 geïntegreerd.               •
Delta EMEA
(020) 655 09 06
www.deltaww.com

Ventilatorloze omvormer

http://vandentempel.nl
http://aesensors.nl
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 energietechniek

Kostal wil componenten voor hernieuw-
bare energie bundelen tot één efficiënt 
systeem. In combinatie met de slimme 
omvormers van het bedrijf en perfect 
aangevuld door de Smart Energy Meter, 
het Solar Portal en de Solar App maakt 

de Enector-wallbox het 
Kostal-totaalsysteem com-
pleet. De wallbox van 
Kostal is aansluitklaar 
bekabeld en snel te instal-
leren. Zowel met als zon-
der eigen PV-installatie 
biedt de wallbox met één 
fase een oplaadvermogen 
tot 3,7 kilowatt en met 
drie fasen een oplaadver-
mogen tot 11 kilowatt. 
Met de Mode 3 laadtech-
nologie van de Enector 
kunnen de gangbaarste 
elektrische auto's worden 
opgeladen, zowel volledig 
elektrische auto's (BEV) 

als hybride modellen (PHEV). Er wordt 
een 7,5 meter lange oplaadkabel met type 
2-connector meegeleverd. In de standby-
modus heeft de Enector een eigen verbruik 
van minder dan 1 W. De nieuwe wallbox 
is optimaal afgestemd op de Kostal Smart 
Energy Meter (KSEM). Daarbij zorgt de 
KSEM voor monitoring van de huisaan-
sluiting en bescherming tegen overbelas-
ting, waarbij het oplaadvermogen van de 
Enector zo nodig wordt gereduceerd. Ook 
de geïntegreerde DC-lekstroombewaking 
en temperatuurbewaking zorgen voor een 
probleemloze continue werking.             •
KOSTAL Solar Electric GmbH
+49 761 477 44 100 
www.kostal-solar-electric.com

Eenvoudig te installeren wallbox

beter geschikt zijn voor draagbare toepas-
singen. Onderzoekers melden nu een nieuw 
type grafeenelektrode die de opslagcapaci-
teit van natriumbatterijen zou kunnen ver-
groten om die concurrerend te maken met 
lithium. Het materiaal kan bijna net zoveel 
natriumionen per volume-eenheid opne-
men als een conventionele grafietelektrode 
dat met lithium kan. Het opent een weg 
om goedkope, compacte natrium-accu's 
praktisch te maken. Overvloedig, goed-
koop en met vergelijkbare chemische eigen-
schappen als lithium, is natrium een veelbe-
lovende vervanging voor lithium in accu's 
van de volgende generatie. De stabiliteit en 
veiligheid van natrium-accu's maakt ze een 
veelbelovend alternatief voor elektronica en 

auto's, waar oververhitte lithium-ion-accu's 
soms gevaarlijk zijn gebleken.                     •
IEEE
www.ieee.org

Het einde van de Li-Ion-accu?

Power-analyzer

Na jaren van afwachting 
beginnen natrium-ion-
accu's hun belofte voor 
energieopslag waar te 
maken. Maar tot nu toe 
blijft het commercieel 
gebruik ervan beperkt tot 
grootschalige toepassingen, 
zoals het opslaan van ener-
gie in het net. Natrium-
ion-accu's hebben gewoon 
niet genoeg pit, nodig voor 
EV's en laptops. Met onge-
veer 285 Wh/kg hebben 
lithium-ion-accu's twee-
maal de energiedichtheid 
van natrium, waardoor ze 

Met de PW8001 power-analyzer zet Hioki 
een nieuwe industriestandaard. Voorzien 
van maximaal acht modulaire vermogens-

kanalen is het de enige 
power analyzer met 1500 
VDC CAT II-ingangen die 
voldoet aan de eisen van de 
huidige PV-toepassingen. 
Tegelijkertijd zorgen grote 
bandbreedte en state-of-
the-art stroomsensoren 
voor een ongeëvenaarde 
nauwkeurigheid, bijvoor-
beeld bij het ontwikke-
len van SiC- en GaN-

toepassingen. Bescherming tegen externe 
ruis wordt gegarandeerd door de zeer hoge 
CMRR van zowel de power analyzer als 
de stroomsensoren. Bovendien resulteren 
de 15MHz-bemonsteringsfrequentie en 
18-bit A/D-conversie in extreem nauw-
keurige metingen en reproduceerbaarheid 
van golfvormen.                 •
CNRood BV
(079) 360 00 18
www.cnrood.com

Aan het STMGF-platform van Cosel 
is een 80 W DC/DC-converter toege-
voegd. Verkrijgbaar in twee versies dekt de 
STMGFS80 alle industriële spanningen 
van 9 V tot 76 V. Gebruik makend van 
de efficiënte MGFS80 DC/DC-converter 
heeft de STMGFS80-serie dezelfde foo-
tprint als zijn voorganger, die slechts 30 
W leverde. De STMGFS80 is direct klaar 
voor gebruik en bevat aansluitklemmen, 
een potmeter voor de uitgangsspanning, 
ingangsfilter en extra condensatoren. 
De serie voldoet aan de veiligheidsnor-
men UL62368-1 en C-UL EN62368-1. 
De STMGFS80-serie is verkrijgbaar in 
twee modellen. De STMGFS8024 werkt 
van 9 VDC tot 36 VDC en omvat 12- en 
24V-systemen, en de STMGFS8048 werkt 
van 18 VDC tot 76 VDC, voor industriële 
24- en 48V-systemen. Er zijn vier uit-

Industriële DC/DC-omzetter
gangsspanningen beschik-
baar, 3,3 V/18 A; 5 V/16 A; 
12 V/6,7 A en 15 V/5,4 A. 
De uitgangsspanning kan 
worden aangepast met een 
potentiometer die op de 
hoofdprint is gemonteerd. 
Alle modules hebben een 
aan/uit-afstandsbediening 
via een interfaceconnector. 
Negatieve logica is de stan-
daardmethode die wordt 
gebruikt om aan/uit op 
afstand te regelen; op aan-
vraag is ook positieve logica 
leverbaar. De STMGFS80 
profiteert van de efficiënte 
topologie van Cosel en 
heeft een typisch rende-
ment van maximaal 92%. 

Geoptimaliseerd voor convectiekoeling, 
kunnen de voedingen worden gebruikt 
binnen een omgevingstemperatuurbereik 
van –20 °C tot +70 °C.                      •
Powerbox Benelux BV
(076) 501 58 56
www.prbx.com

http://micro-epsilon.com/opto
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 Seminarnieuws

Hoogfrequenttechniek, niet alleen voor communicatie

RF Technology event 2021

Het RF Technology event 2021 dat dit jaar op dinsdag 30 
november georganiseerd wordt, belooft weer een heel span-
nend evenement te worden. Het gevarieerde lezingenpro-
gramma laat wederom zien dat HF-technologie niet alleen 
meer iets is voor een select groepje techneuten, maar dat dit 
ook zo langzamerhand voor elke elektronicus belangrijk is. 
Bijzonder aan het evenement is het sluitstuk van de dag, 
namelijk een bezoekje aan het lab van QuTech, de plek waar 
gewerkt wordt aan de ontwikkeling van kwantumtechnolo-
gie - de meest verstrekkende en uitdagende technologieën van 
onze tijd. Bij QuTech wordt gewerkt aan de kwantumtoe-
komst.

Kwantumcomputing en kwantuminternet vragen om nieuwe 
concepten en de ontwikkeling van verschillende hardware- en 
softwarelagen die essentieel zijn om de hooggespannen belofte 
van technologie waar te maken. Bij QuTech werken ze aan 
alle lagen, inclusief verschillende qubit-systemen, elk met hun 
eigen voordelen en unieke potentie. 

De lezingen
De rondleiding naar QuTech mag ronduit uniek genoemd 
worden, maar is niet de enige reden om het event te bezoe-
ken. Ook de 12 lezingen zijn stuk voor stuk de moeite waard 
om te bezoeken. Twee hiervan bereiden u al een beetje voor 
op het bezoek aan QuTech. Dr. Andrea Corna van Zurich 
Instruments zal u namens Rohde & Schwarz meer gaan ver-
tellen over de dubbelsuper-heterodyne-architectuur voor 
high-fidelity kwantumcomputerbesturing en -uitlezing. Bij 
het besturen en uitlezen van een kwantumcomputer wordt 
gewerkt met microgolfsignalen met weinig ruis, lage faseruis, 
hoge bandbreedte en lage latentie. Deze hebben echter een 
kritieke stabiliteit op de lange termijn. De typische oplossing 
omvat het gebruik van zorgvuldig gekalibreerde IQ-mixers, 
maar heeft als nadeel een relatief kleine praktische bandbreedte 
en een slechte stabiliteit op de lange termijn. Regelmatige kali-
bratie is continu nodig om een optimale werking te garan-
deren, wat de beschikbaarheid van de kwantumcomputer 

HF-technologie begint meer en meer de 

standaard te worden voor heel veel vakgebieden 

binnen de elektronica. Niet alleen de radio 

gebruikt deze techniek, maar ook de telefoon 

en de computer kunnen niet meer zonder. En 

wat te denken van quantumtechnologie. Ook 

daarvoor is kennis nodig van het gedrag van 

hoogfrequente signalen. Niet voor niets dat dit 

jaar het jaarlijkse RF Technology event gehouden 

wordt in het aula en congrescentrum van de TU 

Delft, direct naast de plek waar gewerkt wordt 

aan de kwantumcomputer van morgen.

beperkt en het onderhoud verhoogt. Andrea Corna laat zien 
hoe dubbelsuper-heterodyne-conversie alles anders maakt. 
'Kwantumonderzoek optimaliseren met een efficiënte test- en 
meettopologie' is de tweede lezing over kwantumtechnolo-
gie. Dhr. Sushil Vohra van Tektronix zal namens C.N.Rood 
beginnen met ''The Basics of Quantum Computing', gevolgd 
door ''Technology Development Curve''. Daarna komt 
''Experimentele Setups & Workflow'' aan de orde. Als laatste 
laat hij u zien wat ''Methodologieën voor efficiënt experimen-
teel onderzoek'' inhoudt.

Meettechniek
Meettechniek is iets dat voor HF-technologie verder gaat dan 
de multimeter en de oscilloscoop. Zo zal Ferdinand Gerhardes 
van Anritsu het gaan hebben over gedistribueerde modulaire 
2-poorts Vector Network Analyzers – een nieuwe mogelijkheid 
voor VNA-metingen. Het gaat hier om een nieuw modulair 
concept gebaseerd op Non Linear Transmission Line (NLTL). 
Hierbij worden twee 1-poort VNA’s zo gekoppeld dat ze wer-
ken als een “fully reverse” 2-poort VNA systeem. 

'De uitdaging van meerkanaals RF- en mW-vectorsignaal-
generatie en -analyse voor 5G, WiFi6, Massive MIMO, 
Beamforming en Car Infotainment-besturing, emulatie en 
test' is de titel van de lezing van Joan Mercade van Tabor 
Electronics namens Acal BFi. In deze presentatie leert u over 
de nieuwe volledig digitale architectuur voor het genereren 
en analyseren van vectorsignalen, mogelijk gemaakt door de 
nieuwste generatie arbitrary Waveform Transceivers (AWT). 
Hiermee kunnen de kanaaldichtheid en -prestaties verbeteren, 
zijn de installatiecomplicaties te vereenvoudigen en kan de 
efficiëntie van experimenten verbeteren.

Joost van Heijenoort van AR Benelux zal het gaan hebben 
over het kiezen van de juiste Low Noise Amplifier (LNA). Dit 
kan een lastige opgave zijn. Aan de hand van praktische voor-
beelden zal hij laten zien hoe u deze keuze moet maken op 
basis van o.a. de verschillende type LNA’s en typologieën, de 
specificaties, en het gebruik.

De multifunctioneel toekomst 
Door de steeds hogere frequenties die we bij analoge en digi-
tale schakelingen tegen komen, is EMI slechts de helft van 
het probleem. De afmetingen en de warmteontwikkeling vor-
men samen de andere helft. Wat er over blijft is de vraag hoe 
je EMI-effectief kunt beperken en warmte-overdragen kunt 
garanderen in steeds krappere ruimtes. Ontwerpers moeten 
daarvoor multifunctioneel gaan denken. Lex van Huuksloot 
van Telerex Nederland B.V. zal laten zien wat dat vraagt van de 

ontwerper om oplossingen te vinden voor deze veranderende 
uitdagingen.

Tot slot
Zoals gezegd wordt het RF Technology event georganiseerd 
op dinsdag 30 november a.s. De dag begint om 9.15 uur met 
de ontvangst en de eerste lezing start een half uur later. Voor 
de deelnemers staat er tussen de middag een uitgebreide lunch 
klaar die geserveerd wordt op de kennismarkt. Om 15.30 uur 
is het lezingenprogramma afgelopen en starten de rondleidin-
gen. Tevens is er nog een netwerkborrel die rond 17.00 uur 
afgesloten wordt.
Zeker nu, moet u zich van te voren opgeven om het evene-
ment te kunnen bezoeken en dient u een geldige QR-code 
mee te nemen.                          •
Meer hierover, alsmede het totale programma is te vinden 
op https://fhi.nl/rftechnologydays/ 

RF Technology 
event 2021
DEELNEMENDE BEDRIJVEN:

  Acal BFi Nederland

  Anritsu GmbH

  AR Benelux

  C.N. Rood

  EEMC B.V.

  Hi-Tech RF & Microwave Solutions

  Keysight Technologies Netherlands B.V.

  Microtron

  Rohde & Schwarz Benelux B.V.

  Telerex
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 productnieuws

Camera Reference Design Kit
Op basis van het Qualcomm Vision 
Intelligence Platform introduceert eIn-
fochips de Camera Reference Design Kit 
(RDK), opgebouwd rond de Qualcomm 
QCS610 en Qualcomm QCS410 als refe-
rentie voor de volgende generatie camera's. 
De RDK is een gebruiksklaar, kosteneffec-
tief en veelzijdig camera-referentieontwerp 
voor het ontwerpen en ontwikkelen van 
geavanceerde, slimme camera's. Aangezien 
de RDK gebruikmaakt van een herbruik-
baar camera-framework en is opgetrokken 
rond het Qualcomm QCS610-platform, 
zal het de ontwikkeling en prototyping van 
intelligente connected vision-oplossingen 
versnellen. De RDK is een ideale kant-en-

klare keuze voor OEM's om de ontwikke-
ling van prototypes van camera's van de 
volgende generatie aan te zwengelen. De 
RDK ondersteunt alle belangrijke camera-
managementservices, waaronder camera-
instellingen, video-instellingen, camerabe-
sturing en configuratiefuncties.             •

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

Onder het motto ‘klein, digitaal en verbon-
den’ presenteert Schmersal oplossingen voor 
machineveiligheid die bij een minimum aan 
tijd en kosten een maximaal effect hebben. 
Omdat de veiligheidscomponenten kleiner 
zijn, is er minder materiaal en ruimte in 
machines en installaties nodig. Intelligente 
schakelaar in mini-formaat: de AZM40 
is een extreem kleine elektronische veilig-
heidsvergrendeling, die desondanks over een 
hoge vasthoudkracht van 2000 N beschikt. 
Veiligheidsbesturing: een van de belangrijk-
ste kenmerken van de digitale productie is 
een probleemloze gegevensuitwisseling. Bij 
de veiligheidsbesturing PROTECT PSC1 
kan de gebruiker de geïntegreerde universele 
communicatie-interface als gateway gebrui-
ken om diagnose-informatie van de veilig-
heidssensoren naar een overkoepelend bestu-
ringssysteem te sturen. Netwerkaansluiting: 
om de toenemende complexiteit van vei-
ligheidsmaatregelen bij grotere machines 
en installaties het hoofd te kunnen bieden, 

biedt Schmersal verschillende oplossingen. 
De Safety Fieldbox maakt flexibele en indivi-
dueel configureerbare veiligheidsoplossingen 
en een foutbestendige ‘plug&play’ installa-
tie van diverse schakelaartypes mogelijk. De 
SD-bus is een systeem voor de seriële diag-
nose van serieschakelingen. In combinatie 
met de veiligheidsbesturing PSC1 met OPC 
UA-aansluiting kunnen met Industrie 4.0 
compatibele veiligheidsconcepten ontwik-
keld worden die veel diagnosecomfort bie-
den en gemakkelijk te configureren zijn.     •
Schmersal Nederland BV
(0341) 432 525
www.schmersal.nl

Oplossingen voor machineveiligheid

EMC-stroomtangen
Aan het assortiment van Tekbox zijn 
drie reeksen EMC-stroomtangen toege-
voegd. Naast de 25 mm TBCP1-serie met 
vaste opening biedt het bedrijf nu ook de 
TBCP2-stroomtang voor 250, 500 en 750 
MHz met een snap-on opening van 32 
mm; de TBCP3 1000MHz-stroomtang 
met een vaste opening van 17 mm en de 
TBCP4 stroomtangen voor 250, 500 en 
750 MHz s met een vaste opening van 32 
mm. De TBCP2-serie is een opklikbare 
HF-stroomtang met een zeer vlakke respons 
(3dB-bandbreedte van 250...750 MHz, 
afhankelijk van het model). De opening van 
de RF-stroombewakingssonde is 32 mm. De 
overdrachtsimpedantie is > 13...17 dB Ohm 
(afhankelijk van het model). De TBCP4-
serie is een HF-stroomtang met vaste ope-
ning en een zeer vlakke respons (3dB-band-
breedte van 250...750 MHz, afhankelijk van 
het model). De opening van de tang is 32 
mm. De overdrachtsimpedantie ligt dicht bij 
14...20 dB Ohm (afhankelijk van het model). 
De TBCP3-1000 is een HF-stroomtang met 
vaste opening en een zeer vlakke respons 
met een 3dB-bandbreedte van 1 GHz. Hij 
is bruikbaar over het frequentiebereik van 
30 kHz tot 1 GHz. De opening van de tang 
bedraagt 17 mm. De overdrachtsimpedantie 
ligt dicht bij 20 dB Ohm in het bereik van 3 
MHz tot 1 GHz.                •

AR Benelux
(0172) 423 000
www.arbenelux.com

http://telerex-europe.com
http://eemc.nl
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Om gebruikers een steeds breder scala aan opties te bieden, heeft Lovato Electric zijn 
Platinum-serie uitgebreid. De populaire verchroomde kunststof versie met 22 mm 
diameter is aangevuld met een robuuste, slagvaste metalen versie met gelijke diameter, 
alsmede met een vlakke metalen versie met moderne, aantrekkelijke styling en een 
diameter van 30 mm. 

Platinum schakelaars – een perfecte 
combinatie van design en prestatie

 productnieuws

De hele Platinum-serie is een van de meest uitgebreide 
op de markt en combineert een elegant, ergonomisch 
ontwerp met hoge prestaties. Dankzij de hoge bescher-
mingsklasse (IP66, IP67, IP69K en UL Type 4X) en 
een bedrijfs-temperatuurbereik van –25 °C tot +70 °C 
is Platinum ideaal voor gebruik in alle omstandigheden 
(denk aan panelen die in direct zonlicht zijn opgesteld, 
of aan scheepsinstallaties en applicaties die aan frequente 
schoonmaakcycli onder hoge druk zijn blootgesteld). 
De modulariteit van het systeem, met een standaard-
range drukknoppen, contacten, LED-elementen en 
andere accessoires, vereenvoudigt het voorraadbeheer 
en maakt het mogelijk om talloze combinaties te creë-
ren. De kracht van de metalen LPS-versie van 22 mm is 
de robuuste constructie en slagvastheid, waardoor deze 

producten geschikt zijn voor installatie in ruwe omge-
vingen. Hoge prestaties zijn een essentiële vereiste, 
maar wanneer die worden gecombineerd met een stijl-
vol ontwerp, onderscheidt het resultaat zich van de rest: 
de nieuwe vlakke metalen LPF-versie met een diameter 
van 30 mm is de perfecte combinatie van design, func-
tionaliteit en robuuste constructie. De drukknoppen 
uit de LPC-versie van 22 mm onderscheiden zich door 
de snelle installatie: ze kunnen vooraf op het paneel 
worden geïnstalleerd met een pakking waarop vervol-
gens de draadring wordt vastgedraaid. De basis- en 
contactelementen worden eenvoudig ingeklikt. Deze 
versie biedt een volledige reeks drukknoppen voor elke 
toepassing, inclusief de mogelijkheid van maatwerkop-
lossingen. Het programma omvat onder andere druk-

knoppen, paddenstoel-noodstoppen, dubbele en drievoudige drukknoppen, 
keuzeschakelaars en joysticks. Alle producten in deze series gebruiken dezelfde 
contactelementen en combineren een geminiaturiseerde constructie met een 
hoge elektrische geleidbaarheid.             •
Calpe Industrial
(0342) 451 544
www.calpe.nl

3D-Snapshot

De innovatieve sensor surfaceCONTROL 
3D 3500 van Micro-Epsilon wordt gebruikt 

voor zeer nauwkeurige inline 3D-metingen. 
Met een herhalingsnauwkeurigheid van 
maximaal 0,4 µm in de z-richting bereikt de 
sensor een nieuwe prestatieklasse. De snap-
shot-sensor maakt 3D-evaluaties van geome-
trie, vorm en oppervlak mogelijk en wordt 
gebruikt voor inline-metingen. Tegelijkertijd 
is er met 3DInspect een geïntegreerde soft-
wareoplossing beschikbaar voor het gehele 
3D-sensorportfolio van Micro-Epsilon. In 
slechts 0,2 seconden kunnen metingen over 
het volledige oppervlak worden uitgevoerd 
met behulp van een enkele momentopname. 

Terwijl conventionele systemen met 2.5D 
werken, maakt de Valid3D-technologie van 
Micro-Epsilon een volledige 3D-evaluatie 
mogelijk. Met een z-herhalingsnauwkeu-
righeid tot 0,4 µm worden nieuwe normen 
in de 3D-meettechniek bereikt en worden 
de kleinste hoogteverschillen en afwijkin-
gen van de vlakheid betrouwbaar geregis-
treerd.                 •
Micro Epsilon BeNeLux
(0162) 510 400
www.micro-epsilon.com

Bij B3 Industrie is leveringsprogramma 
Invertek-frequentieregelingen uit de serie 
ODP-2 IP20 uitgebreid qua vermogensgrootte 
tot en met 110 kW; de regelaars zijn geschikt 
voor PM-motoren, reluctantie- en BLDC-
motoren. De ODP-2 frequentieregelingen zijn 
uitermate geschikt voor zware toepassingen 
zoals hamermolens, schredder-aandrijvingen, 
hijskranen en goederenliften en lange opvoer-
banden waar zwaardere producten op de 
band kunnen liggen. De geïntegreerde auto-
tuning-modus draagt zorg voor een optimale 
afstemming tussen de regelaar en de aan te 
drijven motor. Hierdoor is al een 100%-kop-
pel beschikbaar vanaf 0,2 Hz. Het losbreek-
koppel is zelfs instelbaar tot circa 200% voor 
een bepaalde tijdsperiode vanaf stilstand. Het 
ingebouwde netfilter maakt een compacte en 
snelle inbouw in schakelkasten mogelijk. Een 
‘easy to use’ instelmenu zorgt voor een vereen-
voudigde inbedrijfstelling. Standaard zijn aan-
wezig MODBUS-RTU en CAN Open; opti-
oneel zijn Modbus TCP, Profinet, Profibus, 
EtherCAT, DeviceNet en EtherNet/IP moge-
lijk. De regelaars zijn geschikt voor een hoge 
omgevingstemperatuur tot 50 ˚C.                  •

B3 Industrie
(0416) 695 600, www.b3industrie.nl

Frequentieregelaars

Volg e-totaal op LinkedIn

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

http://b3industrie.nl
http://sensors.nl
http://inspectora.nl
https://nl.linkedin.com/company/e-totaal
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Hoe de keuze voor een mooi uiterlijk tot 
teleurstelling kan leiden
(Of: “To connect or to NTP, that’s the question”)

Heeft u dat nu ook? U koopt een apparaat waarvan u toch wel een bepaalde minimum 
verwachting heeft? Ik in ieder geval wel en zodoende kwam ik even geleden weer van een 
koude kermis thuis.
Laat ik bij het begin beginnen. Sinds bijna een jaar hebben wij een nieuwe keuken. Hoe gaat 
zo iets in zijn werk? Heeft u dit proces ooit meegemaakt dan wordt dit vast een feest van 
herkenning. Als ik even voorbij ga aan de tijd (ruim zes maanden) die de leverancier nodig 
had voor het oplossen van alle restpunten viel het allemaal reuze mee.
Een van de moeilijkste keuzes die we moeten maken was de apparatuur. Hier beperk ik 
me voor het gemak tot alleen de ‘ovens’. Hier valt veel te kiezen, hete lucht, stoom, grill en 
magnetron in vrijwel elke denkbare combinatie én met verschillende niveaus van luxe. Wij 
wilden graag een stoomoven en een combi magnetron.

Hoe kies je nu uit de veelheid van merken en combinaties? Natuurlijk zijn er top-merken 
met bijbehorende top-prijzen, maar of die nu beter bakken, grillen of stomen? Omdat alle 
specs zoveel op elkaar leken was een gefundeerde keuze te moeilijk en zijn wij voor het uiter-
lijk gegaan. Onze keuze viel op de geheel zwarte ovens van AEG. Deze zien er mooi uit en 
hebben een stijlvolle ronde zwarte-, goed te bedienen, knop voor de keuzes en instellingen.

Onverwacht blijkt mijn grote favoriet de stoomoven te zijn. Waren we aanvankelijk bang dat 
deze er alleen maar voor het mooi bij zou staan, we gebruiken deze vrijwel dagelijks.

Na de gebruikelijk gewenningsperiode voor nieuwe apparaten kan ik inmiddels de timers 
instellen en snap ik ook de kook assistent. Zo’n kook assistent is trouwens nog wel een din-
getje. Bij ons thuis ben ik de kok en houd ik graag de volledige controle over het kookproces 
en die heb je niet bij zo’n assistent. Dit is een programma waarbij wel de uitleg staat dat hij 
voor jou het koken regelt, maar niet hoe hij dat doet. Maar eindelijk ben ik zover dat ik deze 
assistent het afbakken van voorgebakken broodjes toevertrouw. De andere kookprocessen 
regel ik toch liever zelf.

We zouden niet in deze ‘connected’ tijd leven als dit ook niet tot AEG was doorgedrongen. 
De ovens laten zich via mijn Wifi netwerk met het Internet verbinden. Er is zelfs een app 
beschikbaar!
Het zal u duidelijk zijn dat dit voor mij onweerstaanbaar was, mijn keuken remote bestuur-
baar……..
Helaas valt dit een beetje tegen. Voedsel in en uit de oven halen moet je zelf doen en het 
water voor de stoomoven wordt ook niet vanzelf aangevuld.
Alhoewel de app er gelikt uitziet, met mooie plaatjes van de ovens, werkt hij wat rommelig. 
Niet altijd zijn beide ovens in de app zichtbaar en ook laat de vertaling van sommige Engelse 
termen te wensen over. Die zijn gewoon niet vertaald. Al met al een beetje knullig.
Voor mij is dat echter geen probleem want ik was eigenlijk alleen maar nieuwsgierig of zo’n 
fabrikant als Electrolux (ja, AEG is hier een sub-merk van) waarde kan toevoegen met een 
connected oven.

Niet dus, beide ovens zijn dan wel met het Internet verbonden, maar geen van beide ovens 
gebruikt het meest simpele, maar oh zo essentiële, deel van het Internet, de NTP server. U 
weet wel, de Internet klok die iedereen kan raadplegen om klokken gelijk te zetten.

U raad het al, we zijn van zomer- naar wintertijd overgegaan en deze jongeman stond dus 
’s morgens de klokken van 2 ovens gelijk te zetten en daarbij op te letten dat beide klokken 
echt dezelfde tijd hebben want twee verschillende tijden naast elkaar is knap verwarrend.

Moraal van het verhaal? Connected voor de één is disconnected voor de ander.

Jan W. Veltman

Reageren?
jan.w.veltman@technology2success.nl
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De Global Vehicle Inverters (GVI) met hoge 
en lage spanning van Parker Hannifin zijn 
compact en duurzaam ontworpen en vol-
doen aan de hoge prestatievereisten van com-
merciële voertuigen en elektrische/hybride 
terreinvoertuigen. De aandrijvingen kunnen 
ook worden gebruikt voor andere toepassin-
gen, zoals elektrohydraulische actuatoren/-
pompen voor cilinders met gemiddelde en 
hoge kracht van hoogwerkers, bouwappara-
tuur, materiaalverwerkingssystemen, vuilnis-
wagens, bulldozers, graafmachines en mijn-
machines. GVI-motorbesturingen met lage 
spanning zijn beschikbaar in de varianten 24 
V, 48 V, 80 V en 96 V (nominaal), met 230 
A tot 700 A piekstroom. Varianten met hoge 
spanning (650 V nominaal) bieden 320 A 
tot 500 A. GVI-aandrijvingen zijn zo afge-
steld dat ze een perfecte match zijn voor de 
Global Vehicle Motor-reeks PMAC-motoren 
(GVM) van Parker. Optionele vooraf inge-
stelde en gevalideerde combinaties van GVI 

en GVM bieden klanten volledig geïnte-
greerde oplossingen voor de verbetering van 
het gebruiksgemak, de vermindering van de 
ontwikkelingsinspanningen en voor de com-
patibiliteit. De GVM-motoren van Parker 
leveren een continuvermogen tot 228 kW, 
een piekkoppel tot 1430 Nm en rotatiesnel-
heden tot 9800 rpm.              •
GEVEKE
(020) 582 28 28
www.geveke.com

GVI-omvormers voor elektrische en 
hybride voertuigen

Met de WE-SCFA contactvingers en de 
WA-SMSA SMT-afstandhouders introdu-
ceert Würth twee producten die geschikt 
zijn voor de auto-industrie. De hoogwaar-
dige mechanische componenten voor print-
plaatmontage hebben hun waarde al in tal 
van toepassingen bewezen. Daarnaast zijn 
ze nu ook voorzien van de juiste 'papieren' 
voor automotive-leveranciers: IATF 16949 
gecertificeerde productie. Beide producten 
blinken uit in hun soldeerbaarheid en zijn 

geschikt voor geautomatiseerde assemblage. 
Er zijn ook designkits beschikbaar voor ont-
wikkelaars: tray boxes met alle productvari-
anten waarvoor Würth Elektronik een gratis 
navulservice aanbiedt. WA-SMSA board-to-
board connectoren voor SMT-montage zijn 
gemaakt van vertind staal en kunnen worden 
gebruikt als afstandhouders om PCB's en/
of behuizingen over een afstand van 1 mm 
tot 15 mm te scheiden. Ze beschikken over 
sterke houdkrachten en koppels. Een gemak-
kelijk verwijderbare polyimidefilm dient als 
pick-and-place pad. WE-SCFA contact-
vingers zijn nu ook verkrijgbaar met IATF 
16949-certificaat. Ze bieden een elegante 
manier om een betrouwbaar massacontact 
tot stand te brengen. De flexibele vergulde 
koperen berylliumhouders zijn verkrijgbaar 
in 17 verschillende varianten.             •
Würth Elektronik
(073) 629 15 70
www.we-online.com

Gecertificeerde elektromechanische  
componenten

De Optoelectronics-groep van Vishay 
Intertechnology heeft een nieuwe AEC-
Q100-gekwalificeerde omgevingslichtsen-
sor geïntroduceerd voor auto- en consu-
mententoepassingen waar een zeer hoge 
gevoeligheid nodig is voor het detecteren 
van licht door donkere afdekmaterialen. De 
Vishay Semiconductors VEML6031X00 
beschikt over een zeer gevoelige fotodiode, 
een ruisarme versterker, 16-bits ADC en 
infrarood (IR)-kanaal in een ondoorzich-
tige SMD-behuizing van 2,67 x 2,45 mm 
met een hoogte van 0,6 mm. De nieuwe 
automotive-grade component heeft een 
spectrale gevoeligheid die dicht bij die van 
het menselijk oog ligt. De sensor biedt een 
uiterst lineaire detectie over een bereik van 
0 lx tot 228 klux – waardoor een correc-
tieformule niet nodig is – terwijl een reso-
lutie tot 0,0034 lx/ct de sensor geschikt 
maakt voor gebruik in toepassingen met 
donkere lenzen. Het IR-kanaal van de 

VEML6031X00 maakt detectie van licht-
bronnen en gevoeligheidsaanpassingen 
mogelijk om lux-fouten te compenseren. 
De sensor biedt een hoog bedrijfstempe-
ratuurbereik tot +110 °C. De sensor com-
municeert via I²C en heeft een interrupt-
functie.               •

Vishay BC Components
(040) 259 07 00
www.vishay.com

Compacte gevoelige lichtsensor



-TOTAAL   •   NUMMER 8 - 202130

 productnieuwsCOLOFON

Jaargang 18 - nummer 8
november 2021

-TOTAAL is een onafhankelijke informatiebron 
voor functionarissen die in hun beroeps-
uitoefening te maken hebben met producten 
en diensten op het gebied van elektronica, 
elektrotechniek, industriële automatisering  
en energie techniek.

-TOTAAL is een uitgave voor en door technici. 
Heeft u op- en aanmerkingen dan horen wij dat 
graag van u. U kunt dan contact opnemen met 
de uitgever.

Uitgever
Martin de Boer
e-mail: m.deboer@etotaal.nl, tel. 0570-657572

Hoofdredactie
Ewout de Ruiter

Redactie
Eric Bogers
Ingrid Hoek
Paul Groothedde
e-mail: redactie@etotaal.nl

Vaste medewerkers en columnisten
Dhr. Paul Petersen
Dhr. Jan W. Veltman
Dhr. Ronald ten Boden

Advertenties
Martin de Boer
e-mail: m.deboer@etotaal.nl
tel. 0570-657572, mobiel 06-51837944

Ontwerp en opmaak
Fokko-ontwerp, Deventer

Abonnementen
-TOTAAL wordt 8 keer per jaar verzonden naar 

functionarissen die in hun beroepsuitoefening 
te maken hebben met producten en diensten 
op het gebied van elektronica, elektrotechniek, 
engineering en industriële automatisering.

Nieuwsbrief
Ontvang wekelijks het laatste nieuws. Meldt u aan 
voor de gratis nieuwsbrief op www.etotaal.nl.

Adreswijzigingen
Mail uw adreswijzigingen aan: 
administratie@etotaal.nl

ISSN: 2213-1469

-TOTAAL is een uitgave van NHU MEDIA

Postbus 2175, 7420 AD Deventer
tel.: 0570-657572

©Copyright 2021
Niets uit deze opgave mag op enigerlei wijze 
worden overgenomen zonder de nadrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de uitgever.
Deze uitgave is zorgvuldig en naar beste 
weten samengesteld. Uitgever en auteurs 
kunnen echter niet instaan voor de juistheid of 
volledigheid van de informatie. Zij aanvaarden 
dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor 
schade, van welke aard dan ook, als gevolg 
van handelingen of beslissingen die op deze 
informatie zijn gebaseerd.

www.etotaal.nl

De PA-N-relais van Panasonic zijn ideaal 
voor besturingsmodellen en PLC’s waar 
ruimte schaars is en de eisen hoog zijn. Dit 
5A-relais is met 5 mm bijzonder slank en vol-

doet aan de Europese PLC-
veiligheidsnorm IEC61010 
voor versterkte isolatie 
met een doorslagspanning 
van 3000 V, is schokbe-
stendigheid en heeft een 
laag stroomverbruik. De 
ATEX-certificering maakt 
het gebruik in potentieel 
explosieve omgevingen met 
stromen tot 5 A mogelijk. 
Bovendien kan het PA-N-
relais werken in een tem-
peratuurbereik tot 110 °C. 

Overige kenmerken: compacte bouwvorm 
(20 x 12,5 x 5 mm); 5A, 250 VAC/30 VDC; 
betrouwbaar dubbel contact; minimale 
schakelbelasting 1 mA/5 VDC; nominaal 
vermogen 110 mW; spoelspanning 3...24 
VDC; hermetisch gesloten constructie. 
Toepassingen voor Panasonic PA-N-relais 
zijn onder meer industriële en kantoorap-
paratuur, meetapparatuur, testapparatuur 
enzovoort.               •
Elincom electronics BV
(010)264 02 70
www.elincom.nl

Klein ATEX-relais

Met de Matrix 320 intro-
duceert Datalogic een 
nieuw vlaggenschip in zijn 
serie image-based barco-
delezers. Deze compacte 
barcodescanner kenmerkt 
zicht door veelzijdige con-
figuratiemogelijkheden, 
krachtige hardware en 
ruime communicatiemo-
gelijkheden. De Datalogic 
Matrix 320 beschikt over 
een grote beeldchip en 
leest alle standaard 1D- en 
2D-codes, waaronder de 
Datamatrix- en QR-codes 

die op labels of als DPM op producten 
zijn aangebracht. Tevens is het mogelijk 
om meerdere codes tegelijk van een label te 
lezen en deze in de gewenste volgorde door 
te geven aan het achterliggende systeem of 
software. Net als bij de andere leden van 
de Matrix-serie worden alle industriële 
Ethernet-protocollen ondersteund. Door 
de relatief grote beeldchip en geavan-
ceerde decodeersoftware leest de Matrix 
320 een groot oppervlak. De krachtige 
processor maakt dat ook hoge snelheden 
geen probleem zijn. Hierdoor is de scan-
ner uitermate geschikt voor logistieke- 
en productieprocessen. De geavanceerde 
belichting, al dan niet gecombineerd met 

een polarisatiefilterfilter, maakt dat ook de 
meest uitdagende DPM-codes uitstekend 
worden gelezen en dat een reflecterende 
code of een dito oppervlak geen nadelige 
invloed heeft.               •
Duranmatic
(078) 631 05 99
www.duranmatic.nl

Veelzijdige imager voor industriële toepassingen

De ASi-5 tellermodule van Bihl+Wiedemann 
is geactualiseerd, en biedt nu nieuwe func-
ties zoals frequentie- en periodeduurmeting, 
alsmede een 32-bit waardenbereik om een 
breed scala van toepassingen kosteneffectief 
op te lossen. De voordelen van de ASi-5 tel-
lermodule op een rijtje: grote databreedte en 
korte cyclustijd bij frequenties tot 250 kHz; 
vier flexibel bruikbare ingangen; handige 
parametrisering; de modules kunnen direct 
in het veld worden gebruikt; in combinatie 

met de gateway van Bihl+Wiedemann kan 
de module worden ingezet in elk gangbaar 
veldbussysteem. De ASi-5 meter module is 
beschikbaar voor direct gebruik in het veld 
als IP67-variant. Hij is ook leverbaar in 
IP20-uitvoering voor gebruik in de schakel-
kast in IP20.               •
Bihl+Wiedemann GmbH
(06) 1120 5133
www.bihl-wiedemann.nl

Tellermodule

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

úw doelgroep, ónze lezers

Word top of mind bij onze lezers!
Vergroot uw naamsbekendheid en stimuleer uw verkoop.

 is hét communicatiemedium voor de 
engineeringbranche en brengt uw boodschap in het 
hart van de techniek! Hiermee bereikt u een grote groep 
geïnteresseerde lezers die beslissen over de aanschaf 
van uw producten en/of diensten.

Met de combinatie van 8 magazines, 46 email 
nieuwsbrieven en de dagelijks ge-update website, 
kunnen wij u tal van communicatiemogelijkheden bieden 
om (potentiële) klanten met uw bedrijf, producten en 
diensten in contact te brengen.

WILT U IN 2022 OOK AANDACHT VAN RUIM 43.000 ENGINEERS?
Adverteren in  is de kortste weg naar ruim 43.000 engineers in Nederland en België. Hiermee heeft  
gegarandeerd het hoogste bereik bij engineers in de Benelux en krijgt u de grootste groep engineers en beslissers op 
een presenteerblaadje!
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•  Sponsored content: Advertorial/native content/white paper/

bedrijfsprofiel
•  Bijsluiter/meehechter/meedrukker
•  Rubriek Uitgelicht: Prominent aanwezig in alle mediavormen, 

print en online
•  Vacatures

Ontdek onze verrassend scherpe tarieven. Meer informatie? 
Neem contact met ons op. 0570 657572 of m.deboer@etotaal.nl.
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