
Datacommunicatie
Cybersecurity kan op 
verschillende manieren 
worden verhoogd – in 
één enkele grote sprong 
maar ook in een aantal 
kleinere stappen.

Elektronica
Het eerste ontwerp 
van een printplaat kan 
van doorslaggevende 
invloed op het eindre-
sultaat zijn, en daarom 
zijn advies en onder-
steuning van groot belang.
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Magnetische zweeftrein
Het Power Electronics & Energy Storage event wordt een seminar 
met heel veel lezingen, waaronder een tweetal over de Hyperloop 
van de TU Delft

Vision met Smart VS
Een vision-systeem is door kunstmatige intelligentie 
niet meer ingewikkeld
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Voedingen voor EV-laadstations
De elektronica van een lader moet ook gevoed worden door een 

voeding die aan hoge eisen moet voldoen 18

Elektrotechniek
Deze connctoren zijn 
geschikt voor hoog- en 
laagspanning, kunnen 
volledig geconfigureerd 
worden en hebben een 
gebruikersvriendelijke 
push-pull vergrendeling.
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Software-boycot?

In de tijd dat half Nederland in een 
Lada reed, viel het al op dat technolo-
gie uit Rusland behoorlijk achter liep. 
Was het meest verkochte Lada-model 
- een tank van een auto - niet een uit 
productie genomen model van Fiat? 
Ik weet het niet meer. Wel weet ik dat 
mijn analoge multimeter die ik in de 
jaren 80 kocht qua technologie zwaar 
achter liep. Niet alleen was hij geheel 
analoog met een rare schaalverdeling, 
maar ook nog eens lomp en zwaar en 
opgebouwd met een pertinax print ter-
wijl epoxy toen al heel normaal was. 
Toch vond ik het een geweldig ding, 
mede omdat hij geleverd werd in een 
metalen kistje en daardoor bom-proof 
was. Waren de auto en de multimeter 
toen al klaar voor dat wat er vandaag 
de dag gebeurt?
Sinds die tijd heb ik in ieder geval het 
gevoel gehouden dat de technologie 
uit Rusland zwaar achter loopt. Lada’s 
zijn bijvoorbeeld niet meer nieuw te 
koop omdat ze niet mee kunnen met 
de huidige milieunormen in Europa en 
alle elektronicaproducten komen uit 
China, een land dat wel in staat is om 
moderne producten te ontwikkelen en 
voor een appel en een ei op onze markt 
te slijten. 
Het enige dat nu nog veelvuldig uit 
Rusland komt is software. Ik heb het 
dan niet over het technologisch behoor-
lijk hoogstaand product Kaspersky, de 
antivirussoftware die zelfs door menige 
overheidsinstantie gebruikt wordt, 
maar over de software die gratis vanuit 
Rusland de wereld in gestuurd wordt. 
Voor zo ver ik weet, is dit hoogwaar-
dige software die behoorlijk ver vooruit 
loopt in technologie, maar toch onge-
wenst is. Hiermee Rusland boycotten, 
is voor de hele wereld geen probleem.
Als conclusie kan ik dan ook zeggen 
dat het boycotten van Russische pro-
ducten alleen maar voordelen heeft. 
Het milieu is blij als we de vervuilende 
energie niet meer importeren en zelf 
versneld overschakelen op groene ener-
gie. En onze computers zijn blij als we 
de gratis software uit Rusland weren. 
Niemand importeert graag virussen.

Ewout de Ruiter

De installatie van een langeafstands-detec-
tiesysteem voor drones op een voor de infra-
structuur kritieke locatie in Zweden is door 
Teledyne FLIR met succes afgerond. Een 
slim ‘slew-to-cue’ systeem, dat radar, ther-
mische beelden en visuele sensoren combi-
neert, zorgt ervoor dat geen enkel onbemand 
vliegtuigsysteem onopgemerkt blijft. De 
FLIR Ranger HDC MR maakt gebruik van 
warmtebeeldtechnologie om bedreigingen 
onder alle omstandigheden te detecteren, 
zowel ‘s nachts als bij slecht zicht en slecht 
weer. Nu drones commercieel voor een bre-
der publiek beschikbaar zijn, is effectieve 
detectie en monitoring van drones steeds 
belangrijker geworden, vooral voor kritieke 
infrastructuren en locaties, zoals energiecen-
trales, nutscentra en vliegvelden. Effectieve 

Luchtruim zonder drones
en nauwkeurige detectie van drones is echter 
complex. In tegenstelling tot monitoring en 
detectie op de grond moet bij detectie in de 
lucht een veel groter, koepelvormig gebied 
worden bestreken, zonder duidelijke referen-
tiepunten. Bovendien zijn moderne drones 
snel en klein, en kunnen ze grillig vlieggedrag 
vertonen. Teledyne FLIR leverde onlangs 
een robuust drone-detectiesysteem voor een 
Zweedse klant met een kritieke infrastruc-
tuur. Teledyne FLIR stelde een geïntegreerd 
drone-detectiesysteem voor op basis van radar 
en een combinatie van thermische en visuele 
sensoren. Het systeem maakt gebruik van een 
zogenaamde ‘slew-to-cue’ functie, waarbij een 
radar continu het luchtruim scant, op grote 
afstand de drones detecteert en automatisch 
de FLIR PTZ-camera op de exacte positie van 

de gedetecteerde drone richt, waarna deze het 
bewegende object blijft volgen met behulp 
van zijn pan/tilt-mechanisme. De FLIR 
Ranger R8SS-3D radar kan objecten binnen 
een straal van drie kilometer detecteren en 
tot 500 drone-doelen tegelijk volgen, waarbij 
vogeldetecties effectief worden uitgefilterd.   •
FLIR Systems Inc
(076) 579 41 97
www.flir.com

Hi Delta verbindt maakbedrijven en toele-
veranciers, kennisinstellingen, opleiders en 
overheden in de technologische sector in 
Zuid-Holland. Hi Delta is voortgekomen 
uit HI (Holland Instrumentation) en heeft 
als doel de ActieAgenda Technologische 
Industrie uit te voeren. Deze ActieAgenda 
is een initiatief van ondernemers uit de 
technologische industrie, ondersteund door 
de Economic Board Zuid-Holland (EBZ) 
en InnovationQuarter. De ambities zijn 
fors: een verdubbeling van de omzet van de 
technologische industrie in Zuid-Holland 
van € 26 mld. naar € 50 mld. in 2030, en 
het creëren van 30.000 nieuw banen. Dit 

Hightech-netwerk voor de technologische industrie

willen de partners in het Hi Delta netwerk 
bereiken door samen producten te ontwik-
kelen die maatschappelijke problemen helpen 
oplossen. De maakindustrie in Zuid-Holland 
heeft als één van de grootste bedrijvenclusters 
een belangrijke positie. Met 31.000 industri-

ele hightech- en midtech bedrijven is Zuid-
Holland de regio met de meeste bedrijven in 
de technologische industrie. Daarnaast bevin-
den zich in deze provincie veel wetenschap-
pelijke- en onderzoeksorganisaties, overhe-
den en onderwijsinstellingen. Samen bieden 
ze werk aan 110.000 mensen, die systemen 
produceren, producten of materialen voor 
bedrijven in allerlei sectoren ontwikkelen of 
toeleveranciers ondersteunen bij hun produc-
tie, bijvoorbeeld door IT-toepassingen te ont-
wikkelen.                                                       •
Hi Delta
www.hidelta.nl

Op 2 juni 2022 zal in het Van der 
Valk Hotel Cuijk voor de eerste keer 
de Inspectie-meetmarkt worden geor-
ganiseerd. Deze informele bijeenkomst 
is bedoeld voor iedereen die zich bezig 
houdt met inspectie van met name 
elektrische installaties. De dag wordt 
verzorgd door een aantal bedrijven dat 
zich bezig houdt met meetapparatuur, 
hulpmiddelen en software die bedoeld 
zijn voor het uitvoeren van inspecties 
en het rapporteren van wat de inspec-
teur tijdens die inspecties aan het licht 
komt. Gedurende de dag is een aantal 
lezingen gepland met als uitgangspunt 
SCIOS scope 12. Om gebouweigena-
ren zekerheid te kunnen geven over de 
mate van veiligheid van de installatie, 
heeft SCIOS scope 12 ontwikkeld. In 

Inspectie-meetmarkt
deze scope staat ook omschreven hoe een 
PV-installatie gecontroleerd moet wor-
den om aan te tonen dat hij voldoet aan 
de voorschriften. Specialisten van Van 
Empel Opleidingen en Training leggen 
uit welke metingen hierbij moeten wor-
den uitgevoerd, wat je wel en juist niet 
moet doen en wat de addertjes onder het 
gras zijn.
Een van de lezingen van de dag is van 
GMC-Instruments. Daarin wordt gede-
monstreerd hoe een slimme combinatie 
van hard- en software het werk in toe-
komst eenvoudiger kan maken. Daarbij 
staan Secutest, Profitest en Izytron.
iq in het middelpunt. Jay Smeeks van 
Inspectieportal geeft een lezing met 
onderwerp Inspecties standaardise-
ren volgens IB22. De IB22 beschrijft 

hoe gebreken, defecten en afwijkingen 
van elektrisch materiaal geclassificeerd 
worden. Deze methode gaat uit van de 
kennis, vakmanschap en inzicht van de 
inspecterende persoon en heeft als doel 
dat in vergelijkbare situaties vergelijk-
bare classificaties ontstaan. Op de ken-
nismarkt kunnen bezoekers zelf aan de 
slag gaan met diverse meetapparaten, of 
ervaringen uitwisselen met specialisten 
en collega’s.                                           •
Het bezoek aan de dag is gratis; 
wel dient men zich van te voren 
aan te melden via www.inspectie-
meetmarkt.nl.

www.printtec.nl
www.maptools.nl
www.maptools.nl
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Test & Meet paviljoen WoTS volgeboekt
Het Test & Meet paviljoen op de World of Technology & Science, dé vakbeurs 
over technologie en wetenschap in Nederland, is volgeboekt. Zes gerenommeerde 
test-en meetbedrijven hebben zich ingeschreven voor het populaire paviljoen dat 
dit jaar opnieuw wordt georganiseerd tijdens de WoTS, van 27 tot en met 30 sep-
tember in de Jaarbeurs Utrecht.

Bezoekers vinden het T&M paviljoen op de World of Electronics, een van de vijf 
‘werelden’ op de beurs. In de World of Electronics draait alles om elektronica en 
industrie. Het paviljoen bevindt zich op steenworp afstand van de ruimte waar 
de seminars plaatsvinden. Hierdoor kunnen belangstellenden een bezoek aan het 
paviljoen makkelijk combineren met een bezoek aan het T&M-seminar of een van 
de omliggende stands.

Testen en meten elektronica
De bedrijven op het paviljoen zijn gespecialiseerd in het testen en meten van 
elektronica in alle fases van het productieproces: van testen in de ontwerpfase tot 
functionele metingen voor productie, CE- testen voor marktintroductie van een 
ontwikkeling én het testen en meten van draadloze toepassingen. Ook omgevings-
testen komen aan bod. Dit zijn testen om tot producten te komen die in praktij-
komstandigheden net zo functioneren als verwacht wordt door de klant.

Testuitdagingen
De breed beschikbare deskundigheid maakt een bezoek aan het Test & Meet pavil-
joen interessant voor bezoekers die informatie wensen over de laatste ontwikke-
lingen op het gebied van test and measurement. Daarnaast mogen bezoekers hun 
testuitdagingen direct voorleggen aan T&M-specialisten: een unieke gelegenheid 
om kennis op te doen bij topspecialisten binnen het vakgebied.
|
Meer informatie
Hoewel het paviljoen vol is, zijn er nog wel losse stands beschikbaar op de World 
of Electronics in de buurt van het paviljoen. 

https://fhi.nl/wots.
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Het succes van de energietransitie 
hangt nauw samen met voortge-
zet onderzoek naar waterstoftech-
nologieën. Een belangrijk doel 
van het Fraunhofer Instituut voor 
Lasertechnologie ILT is om de 
brandstofcel rijp voor seriepro-
ductie te maken. Hiertoe richten 
de onderzoekers uit Aken een 
waterstoflaboratorium van dan 
300 m2 op: hier zal een breed scala 
aan testfaciliteiten voor lasertech-
nologie een platform vormen voor 
openbare projecten en industriële 
samenwerking dat uniek is in 
Duitsland. In veel delen van de 
wereld is klimaatverandering een 
existentiële bedreiging geworden 
met onoverzienbare gevolgen. 
In overeenstemming met het 
Akkoord van Parijs is Duitsland 
daarom van plan om in 2045 kli-
maatneutraal te worden. Om de 
energietransitie te doen slagen, 
ontwikkelen wetenschappers niet 
alleen bij Fraunhofer ILT, maar in 
heel Duitsland nieuwe technolo-
gieën voor energieopwekking en 
-gebruik die duurzaam, efficiënt 
en economisch zijn, en waarbij 

Waterstoftechnologie met lasers

Wie stapt er in een zelfrijdende auto?

Maar liefst 44 procent van de Nederlanders wil nooit in een zelfrij-
dende auto stappen. Dit blijkt uit onderzoek van MisterGreen onder 
1091 Nederlanders met een rijbewijs, uitgevoerd door Panelwizard. 
Veiligheid lijkt hiervoor de belangrijkste verklaring. Zo denken ruim 
vier op de tien respondenten dat full self-driving auto’s vaker ver-
antwoordelijk zijn voor ongelukken dan menselijke bestuurders. 
Vooral vrouwen zijn terughoudend ten opzichte van zelfrijdende 
auto’s. Zo wil 53 procent van hen nooit in zo’n voertuig stappen 
en is de helft ervan overtuigd dat ze meer ongelukken veroorzaken 
dan wanneer er een persoon achter het stuur zit. Onder mannelijke 
respondenten bedragen deze percentages 35 en 34 procent. Behalve 
veiligheid lijkt angst voor het onbekende een belangrijke reden 
waarom veel Nederlanders liever niet in een zelfrijdende auto stap-

pen. Zo blijkt uit het onder-
zoek dat maar liefst driekwart 
van de respondenten het eng 
vindt wanneer de auto de vol-
ledige besturing overneemt. 
Dit komt mogelijk doordat 
77 procent niet precies weet 
wat zelfrijdende auto’s tegen-
woordig allemaal kunnen. 
Ondanks het scepticisme en 
de angst voor het onbekende 
denkt alsnog zestien procent 
van de Nederlanders dat we 
binnen tien jaar alleen maar 
zelfrijdende auto’s op onze 
wegen terugzien. Hier zit niet 
iedereen op te wachten: drie 
op de tien respondenten vin-
den dat de overheid de ont-
wikkeling van full self-driving 
tegen moet houden. Dit laat-
ste geldt aanzienlijk meer voor 
veertigplussers (36 procent) 
dan respondenten jonger dan 
veertig jaar (20 procent).       •
 
MisterGreen Electric 
Lease
www.mistergreen.nl/

Met ingang van februari 2022 zijn de voe-
dingen van de Italiaanse fabrikant Zenone 
verkrijgbaar bij TT&MS. Het portfo-
lio van Zenone omvat statische AC- en 
DC-stroomgeneratoren tot 50 kA, een- 
en driefase frequentieomvormers tot 1 
MVA, een- en driefase programmeerbare 
AC-voedingen tot 1 MVA, hoogvermo-
gen bipolaire DC-voedingen tot 1200 V 
en 1 MW, hoogvermogen regeneratieve 
DC-voedingen en AC-belastingen tot 
500 kVA.                                               •

Zenone AC en DC stroom bronnen 
nieuw bij TTMS

TT&MS
www.ttms.nl

waterstoftechnologie een prominente rol speelt. 
Waterstof die op een klimaatvriendelijke manier 
wordt geproduceerd, maakt het mogelijk om de 
CO2-uitstoot te verminderen waar een efficiënt 
gebruik van elektriciteit uit hernieuwbare bron-
nen niet voldoende is. Daar kan waterstof die is 
geproduceerd met een teveel aan elektriciteit uit 
hernieuwbare bronnen, steenkool vervangen. Op 
waterstof draaiende piekbelastingcentrales kunnen 
op hun beurt voor een betrouwbare energievoor-
ziening zorgen. Fraunhofer ILT bouwt een eigen 
waterstoflaboratorium en creëert daarmee ideale 
randvoorwaarden om de brandstofcel als het hart 
van de waterstoftechnologie te optimaliseren – tot 
aan serieproductie.                                                 •
Fraunhofer ILT
www.ilt.fraunhofer.de

www.aesensors.nl
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The Things Conference 2022 komt 
terug naar Amsterdam. Duik diep in 
de markttrends tijdens het belang-
rijkste wereldwijde evenement over 
LoRaWAN. Neem deel, samen 
met meer dan 50 partners en 2000 
aanwezigen, aan dit evenement 
dat op 22-23 september 2022 in 
de legendarische Kromhouthal in 
Amsterdam wordt gehouden. 
www.thethingsnetwork.org

EAO heeft de iF DESIGN AWARD 
gewonnen met de modulaire key-
pads uit de Serie 09. De robuuste 
besturingsunits met intelligente en 
flexibele verlichting, intuïtieve en 
betrouwbare functies en het ergo-
nomisch en modulaire ontwerp 
overtuigden de 132-koppige jury, 
bestaande uit onafhankelijke experts 
uit de hele wereld. 
www.eao.nl

APLEX heeft een website met IoT-
oplossingen gelanceerd om deze te 
delen: oplossingen en succesver-
halen voor slimme steden, slimme 
detailhandel, slimme productie, 
slim transport, energiemonitoring 
enzovoort. 
www.aplexiot.com

In Utrecht is het Inspiratiecentrum 
Smart Building van Technische 
Unie geopend. Op deze locatie 
kunnen bezoekers zien, ervaren 
en beleven welke slimme en duur-
zame oplossingen er zijn voor retail, 
zorg, hotels, kantoren en scholen. 
Inspiratiecentrum Smart Building 
is het derde Inspiratiecentrum 
van Technische Unie. In Zwolle is 
Inspiratiecentrum Duurzaamheid 
gevestigd en in Eindhoven 
Inspiratiecentrum Smart Industry. 
www.technischeunie.com

Op 1 mei 2022 is Edwin Keizer 
toegetreden tot de directie van 
Elektrotransfer/Uw Duurzame 
Installateur. Hij zal zich gaan toe-
leggen op verdere groei en profes-
sionalisering van beide organisaties. 
Edwin Keizer heeft in de laatste 15 
jaar verschillende functies bekleed 
binnen de directie van Koninklijke 
Oosterberg. Hij kent de branche 
als geen ander en is daarom in alle 
opzichten een aanwinst voor beide 
bedrijven. 
www.uwduurzameinstallateur.nl

Onder de titel ‘The Innovation 
Experts’ heeft Farnell een e-boek 
uitgebracht dat aansluit op de gelijk-
namige podcastserie uit 2021. Het 
e-boek, dat gratis gedownload kan 
worden, geeft de meningen weer 
van toonaangevende wereldwijde 
fabrikanten over de toekomst van 
instrumentatie voor testen, meten 
en aanverwante technologieën. 
https://uk.farnell.com/technical-
resources

Ontsluit het potentieel van uw operationele data
Heeft u door alle maatregelen rondom Covid-19 ook zelf ervaren 
hoe ontzettend lastig het is om niet te weten hoe machines preste-
ren? Of om uw klanten te helpen productie te continueren? 
Dan kan HMS Networks u helpen. Met proactieve monitoring 
op afstand zet u de eerste stap naar digitalisering en IIoT. HMS 
Networks – het moederbedrijf van Ewon – organiseert het webinar 
“Ontsluit het potentieel van uw operationele data”. In dit webinar 
gaat u leren om technologie in te zetten om op afstand inzicht te 
krijgen in machine data. En hoe u daarmee de productiviteit ver-
hoogt, direct kosten bespaart en nieuwe services kunt aanbieden. 
Op basis van het inzicht op afstand kunt u klanten informeren en 
adviseren om machines optimaal te gebruiken. En dat alles op een 
eenvoudige, zeer veilige manier en zonder stress!
Het webinar vormt een goede basis om aan de slag te gaan met pro-
actieve monitoring op afstand en het nemen van betere beslissingen 
op basis van actuele machinegegevens. Nu is het ideale moment om 
de volgende stap te zetten in de digitale transformatie.                          •

Registreer nu via de link: 
www.hms-networks.com/webinar-machinedata
of via de QR-code in de afbeelding.

-  ADVERTORIAL-

Om ontwerpengineers te ondersteunen bij hun reis door 
het Internet of Things, heeft Farnell een exclusieve, gratis te 
downloaden whitepaper gepubliceerd. De paper met de titel 
‘Smart Sensors – Enabling the Intelligent IoT’ duikt diep 
in de wereld van sensortechnologie en hoe de allernieuwste 
trends het IoT naar een hoger niveau tillen. Sensoren bren-

Gratis whitepaper “Smart Sensors
– Enabling the Intelligent IoT”

gen het IoT tot leven; met nieuwe chemische en spectroscopische technolo-
gieën stellen sensoren IoT-systemen in staat om de omringende wereld te zien, 
te horen en zelfs te ruiken. Sensoren leveren de real time ruwe data al aan een 
groeiend aantal toepassingen die deze gebruiken om inzichten te produceren. 
Een belangrijke recente verandering is de introductie van slimmere sensoren 
– apparaten die functies met toegevoegde waarde bezitten om de integratie in 
IoT-netwerken te vergemakkelijken en waardevolle informatie gemakkelijker te 
leveren. De whitepaper beschrijft de keuzes waarvoor engineers zich gesteld zien 
en de verschillende overwegingen waarmee rekening moet worden gehouden 
bij het selecteren en integreren van sensoren in IoT-ontwerpen. Naast de gratis 
te downloaden whitepaper geeft Farnell klanten ook toegang tot een wereldwijd 
portfolio van bijna een miljoen producten van meer dan 2000 toonaangevende 
leveranciers, alsmede ondersteuning door lokale serviceteams en technische 
experts om in elke fase van het ontwerpproces een helpende hand te bieden. 
De whitepaper “Smart Sensors – Enabling the Intelligent IoT” kan hier gratis 
worden gedownload: https://uk.farnell.com/iot-smart-sensors-wp1                    •
Farnell
(030) 241 73 73
http://nl.farnell.com

www.catec.nl
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 INDUSTRIËLE AUTOMATISERING

Voor een mens is het onbegonnen werk om 40 uur per week geconcentreerd 
te kijken naar voorbijvliegende flessen om die enkele fles er uit te halen waar 
de dop niet goed op geschroefd is. Dit soort lopendebandwerk kan alleen 
snel en met grote nauwkeurigheid uitgevoerd worden door vision-systemen. 
Als die goed ingesteld en geprogrammeerd zijn, dan kunnen ze 24/7 ingezet 
worden zonder dat hun aandacht verslapt of dat ze moe te worden. Een mens 
kan nooit bij dit soort geestdodend werk een constante kwaliteit leveren. 
Vision wel en is dus de oplossing voor controletaken bij lopendebandwerk.

Ingewikkeld?
Lange tijd is het opzetten van een vision-systeem best ingewikkeld geweest. 
Ondertussen zijn we zover gekomen dat een vision-sensor niet alleen klein is, 
maar ook nog eens heel gemakkelijk te installeren en in te regelen is. Door 
o.a. kunstmatige intelligentie is de sensor zelflerend geworden, wat inhoudt 
dat hij al heel snel kleine verschillen in de opgenomen beelden kan interpre-
teren en dat hij goed en fout betrouwbaar kan bepalen. 
Om een voorbeeld te geven: in de begintijd was het heel erg lastig om op het 
etiket van een fles te lezen of de houdbaarheidsdatum wel goed afgedrukt 
was. Dit kon alleen als de flessen exact in dezelfde positie in beeld gebracht 

werden, iets dat met een ronde fles heel lastig is. Door het systeem intelligen-
ter te maken, is de sensor ondertussen zo ver gekomen dat dit geen probleem 
meer is, zolang ergens in het opgenomen beeld de tekst maar te vinden is.
Naast het intelligenter worden van de sensor is hij ook kleiner en completer 
geworden. Was er vroeger naast de camera ook nog een besturingscomputer 
en een uitgebreid verlichtingssysteem nodig, vandaag de dag kan dat allemaal 
in een klein doosje met hoge beschermingsgraad. 

Smart VS
Smart VS van Datalogic is een mooi voorbeeld van een Smart Vision-
systeem waarbij door Artificial Intelligence Technologie en speciale Machine 
Learning-Algoritmen een all-in-one vision-oplossing is gemaakt (afbeelding 
1). Beide technologieën stellen de sensor in staat om een grote variëteit aan 
toepassingen snel en betrouwbaar te kunnen uitvoeren. 
Naast de camera en de elektronica om de beelden op te nemen, te verwerken 
en te bepalen of dat wat hij ziet goed of fout is, is de sensor uitgerust met 
elektronische Focus Control en vier high power LED’s die wit gepolariseerd 
licht laten schijnen op het object. Hierdoor is detectie van fouten mogelijk 
op materialen van alle kleuren en ook op metaal, glas of glimmende opper-
vlakken. 
Zoals in afbeelding 2 te zien is, zit eigenlijk alles op de sensor. Het enige dat 
nog nodig is, is een sensor die bepaalt of het te detecteren voorwerp voor 
de lens staat. Dit kan een simpele fotocel zijn die een triggersignaal gene-
reert voor de vision-sensor. Na het ontvangen van een trigger heeft de vision-
sensor slechts 50 ms nodig om een foto te maken, deze te bestuderen en te 
bepalen of hij een goed- of een foutsignaal uit moet sturen.

Eenvoud
Alles is eenvoudig bij de Smart VS. De behuizing is dusdanig ontwikkeld dat 
hij gemakkelijk te installeren en aan te sluiten is. Zo zijn de aansluitconnec-
toren draaibaar wanneer het wenselijk is om de connectoren naar achteren te 
laten uitsteken in plaats van naar beneden. 
Voor het uitrichten van de camera zijn er twee rode LED aanwezig die het 

Of een product dat op een lopende band voorbij komt goed of fout geprodu-

ceerd is, kan al jaren met sensoren bepaald worden. Het zijn vision-systemen 

die in staat zijn om hetzelfde werk te kunnen doen als mensen die naar de 

voorbij komende producten op een lopende band kijken. Ook de elektronica kan 

op basis van wat hij ziet bepalen of het product overeenkomt met de gestelde 

producteigenschappen. Sterker nog; vision heeft grote voordelen, zeker met de 

zeer intelligente vision-sensoren van Datalogic.

Vision met Smart VS
Meer door kunstmatige intelligentie
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Afbeelding 1. In een doosje van ongeveer 
5 x 8 x 4 cm zit alles wat nodig is voor een 
betrouwbaar vision-systeem.

detectievlak aangeven. Er hoeft dus niet naar een camerabeeld gekeken te 
worden voor het uitrichten. Daarna moet de sensor geleerd worden wat goed 
en fout is. Met een druk op de knop komt u in de leermode en hoeft u slechts 
een goed en een fout product voor de lens te houden om te laten zien wat de 
bedoeling is. Daarna bent u klaar en kan de sensor aan het werk. 
Door het eenvoudige leerproces bent u ook nog eens heel flexibel. Even het 
systeem omstellen voor een ander product is niet meer een taak voor een 
gespecialiseerde technicus.

Wat kan Smart-VS 
De Smart VS is zeer geschikt voor repeterende aanwezigheidsdetectie en ori-
entatie vraagstukken in uiteenlopende toepassingen en sectoren, zoals bij pri-
maire en secundaire verpakkingen in de voedingsmiddelen en farmaceutische 

Afbeelding 3. Enkele voorbeelden van dat waarvoor een 
Smart VS sensor is in te zetten.

Afbeelding 2. Smart VS is simpel en compleet.

industrie of op assemblage lijnen in de automotive indus-
trie. Geschikte toepassingen zijn detectie en controle of 
objecten of onderdelen goed/fout zijn aangebracht of wel of 
niet aanwezig zijn. Voorbeelden daarvan zijn onder andere 
te zien in afbeelding 3. Meer voorbeelden van toepassingen 
zijn te vinden in de documentatie en filmpjes die voor deze 
sensoren gemaakt zijn.                                                        •
Voor meer informatie www.etotaal.nl/achtergrond, 
artikel ‘Vision met Smart VS’.

www.vierpool.nl
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IO-Link, maar dan modulair
De IO-Link functiemodules van Leuze zijn een krach-
tig hulpmiddel voor fabrikanten en operators: het 
maakt de integratie van IO-Link apparaatgegevens 
in PLC-programma’s veel eenvoudiger. Gebruikers 
kunnen de functiemodules eenvoudig en snel in 
het besturingsprogramma overdragen. Gangbare 
besturingssystemen van fabrikanten als Siemens, 
Beckhoff en Rockwell Automation worden onder-
steund. De innovatieve modulaire aanpak maakt het 
lezen en schrijven van parameters eenvoudiger. De 
functieblokken kunnen gratis worden gedownload 
voor alle IO-Link producten van Leuze. Elke func-
tiemodule is afgestemd op een IO-Link-sensor van 
Leuze. De software-modules besparen de gebruikers 
tijd. Het is niet meer nodig om tijd te verliezen met 
het zoeken naar datatypes, parameterindexen en 
procesdatastructuren. Ook worden mogelijke fou-
ten bij de integratie van IO-Link apparaatgegevens 
voorkomen. Gebruikers kunnen zelfs diagnostische 
gegevens verkrijgen terwijl het proces loopt en deze 
gebruiken voor optimalisaties. Een ander voordeel 
voor gebruikers is de formaat- en receptwissel tij-
dens bedrijf: recepten die in de PLC zijn opgeslagen, 
kunnen door het besturingsprogramma eenvoudig 
in de sensor worden gewisseld terwijl het proces in 
gang is.                                                                    •

Leuze electronic BV
(0418) 653 544, www.leuze.com                                         

Stroomsensor met sigma/
delta-uitgang

De HMSR DA van LEM is een geïntegreerde stroomsen-
sor met een sigma/delta-bitstroomuitgang. De HMSR DA 
biedt significante voordelen als hij wordt ingezet voor toe-
passingen die onderhevig zijn aan ruis, vervorming en inter-
ferentie. De nieuwe sensor is ontwikkeld als oplossing voor 
industrieën die vragen om schone signalen, maar last hebben 
van problemen op het gebied van bijvoorbeeld trillingen, 
elektrische en elektromagnetische ruis. Specifieke voordelen 
van de geïntegreerde stroomsensor met digitale uitgang zijn 
superieure signaaloverdracht en verminderde ruis, plus lagere 
kosten en een kleinere mechanische voetaf-
druk. Voor de hand liggende toepassingen 
voor deze component met digitale uitgang 
zijn zelfstandig werkende servo-aandrij-
vingen, robotica, naaimachines, autonome 
voertuigen, CNC-verspaningswerktuigen en 
een hele reeks andere toepassingen die vra-
gen om een uitgang met hoge resolutie. De 
nieuwe HMSR DA-sensor met zijn resolutie 
van 11 tot 13 bit en een klokfrequentie van 
10 MHz is het eerste model van een pro-
ductlijn van digitale geïntegreerde stroom-
sensoren.                                                    •
LEM Belgium
+32 2 270 30 84
www.lem.com

www.inrato.com
www.teleradio.nl
www.teleradio.nl
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De R&S UMS400 van Rohde & Schwarz is 
een universeel systeem voor spectrummoni-
toring en radiolocatie van frequenties van 8 
kHz tot 8 GHz (uitbreidbaar tot 20 GHz met 
de R&S CS-MC20 microgolf-converter). De 
UMS400 heeft een compacte behuizing die 
geschikt is voor gebruik in de buitenlucht en 
een laag stroomverbruik, waardoor het instru-
ment ideaal is voor het tijdelijk monitoren 
van events en het radiolokaliseren van spora-
dische storingen. Er zijn talloze gebruikssce-
nario’s denkbaar, waaronder vaste en mobiele 
spectrumbewaking en radiolokalisatie van 

Universeel monitoringsysteem
sporadische storingsbronnen of korte radio-
berichten bij grote evenementen. De R&S 
UMS400 ondersteunt signaalmetingen in 
overeenstemming met de ITU-aanbevelingen 
en kan dankzij de open interface worden geïn-
tegreerd in bewakingssystemen die ARGUS 
spectrumbewakingssoftware van Rohde & 
Schwarz of andere besturingssoftware gebrui-
ken.                                                              •
Rohde & Schwarz Benelux BV
(030) 600 17 00
www.rohde-schwarz.com/nl

Wanneer in gebouwen met kabels wordt 
gewerkt, komen kabelgootsystemen in 
beeld. Soms vallen die teveel op tegen de 
achtergrond. Fraai ingerichte ruimtes vra-
gen om een meer esthetische oplossing. 
Legrand biedt hiervoor de oplossing door 
het P31+ kabelgootsysteem standaard in 
antracietzwart (RAL7021) te leveren. Dat 
geldt voor het hele assortiment van dit 
systeem: kabelgoten, hulpstukken, onder-
steunings- en bevestigingsmateriaal. De 
uitgebreide P31+ reeks van Legrand biedt 

veel voordelen. Met de diverse oplossin-
gen binnen het assortiment worden kabels 
in een gebouw vakkundig weggewerkt en 
beschermd. Installatie is snel en eenvou-
dig dankzij een slim kliksysteem. Door 
het geavanceerde profiel in de bodem is 
de P31+ kabelgoot extra stevig, wat de 
levensduur ten goede komt.                     •
Legrand Nederland BV
(0411) 653 111
www.legrand.nl

Onopvallend kabelgootsysteem
De TOS9300-serie bestaat uit hoogwaardige 
elektrische veiligheidsanalyzers die voldoen 
aan een breed scala aan universele normen. 
Hipot, isolatieweerstand, aardverbinding, 
lekstroom (aanraak- en aardgeleiderstroom) 
en gedeeltelijke ontlading kunnen allemaal 
worden getest. Er zijn 6 modellen beschik-
baar voor standaard conformiteitstests in 
een breed scala aan toepassingen, waaronder 
R&D, productielijnen voor kwaliteitsbor-
ging en laboratoriumtests.                          •
CNRood BV
(079) 360 00 18
www.cnrood.com

Elektrische
veiligheidsanalyzer

Robuust, betrouwbaar, waterdicht/hermetisch, licht en compact: zo kan de Fischer Core-serie 
worden omschreven. Daarnaast biedt deze connectorserie uitgebreide configuratiemogelijkheden 
voor laag- en hoogspanning, coax en triax, glasvezel- en hybride verbindingen. 

Configureerbare connectorserie

Connectoren van Fischer zijn flexibel, volledig 
configureerbaar en toepasbaar in talrijke sectoren, 
van medische en defensie-applicaties en industriële 
automatisering tot test- en meetapparatuur en zelfs 
nucleaire toepassingen. Dankzij de push-pull ver-
grendeling zijn de connectoren eenvoudig en snel 
in het gebruik. Een mechanische codering en een 
kleurcodering verhinderen het verkeerd insteken 
in de contraconnector. Met de hoge beschermings-
graad is de Fischer Core-serie uitermate geschikt 

voor vacuüm- en onderwatertoepassingen. De belangrijk-
ste eigenschappen samengevat:
•  uitgebreid assortiment behuizingen en contactblok-

configuraties;
•  push-pull, quick release of frictievergrendeling;
•  contactconfiguratie 1...55 contacten;
•  AWG 9...32;
•  maximale stroom 60 A;
•  beschermingsgraad IP68/69, hermetisch;
•  levensduur 10000+ steekcycli;

•  temperatuurbereik –70 °C tot +250 °C;
•  materiaal messing, inox, aluminium of  plastic.

AVT Wiring & Connecting is partner en exclusief distri-
buteur van Fischer Connectors in Nederland, België en 
Luxemburg.                                                                       •
AVT Wiring & Connecting
(040) 208 80 88, 
http://avt-connecting.com

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

https://avt-connecting.com
www.turck.com/pn
www.turck.com/pn
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Multifunctionele ventilatie- en binnenklimaatmeters
De TSI 9600 VelociCalc en VelociCalc Pro 
multifunctionele ventilatiemeters bieden een 
ingebouwde workflow voor het berekenen 
van het percentage buitenlucht die wordt 
gebruikt om de ventilatie-effectiviteit in een 
gebouw of kamer te bepalen. De VelociCalc 
Pro heeft daarnaast een extra ingebouwde 
workflow voor de berekening van de warmte-
stroom plus vier methoden voor het uitvoe-
ren van een kanaaltraverse-bepaling die het 
meetproces versnelt en fouten vermindert. 
Deze gebruiksvriendelijke ventilatiemeters 
zijn ideaal voor HVAC-testen en balanceren, 
cleanroom-tests, biologische veiligheid, tes-
ten van kast- en laboratoriumrookafzuigkap-
pen alsmede HVAC-inbedrijfstelling en pro-
bleemanalyse. De VelociCalc-meters uit de 
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Efficiënte trapezium-
vormige schroefdraad
Trapeziumdraad is al tientallen jaren een 
‘klassieker’ in de machinebouw. Deze zetten 
roterende beweging om in lineaire beweging 
- in toepassingen zoals raam- en deuraandrij-
vingen, formaataanpassingen in productie-
installaties en laboratoriumtechnologie. Bij 
Igus zijn de draadflanken van de moer groter 
dan die van klassieke soorten trapeziumdraad, 
en dat geldt ook voor de breedte van de spin-
del. Dit is een kleine verandering, maar deze 
heeft grote gevolgen: door de draadflank te 
vergroten, wordt er meer kunststof gebruikt 
voor de krachtoverbrenging. Dit hoogwaardig 
materiaal is betreft wrijving en slijtage geop-
timaliseerd. De nieuwe dryspin-draadtechno-
logie is echter niet alleen duurzaam en effici-
ent, maar ook stiller dan veel conventionele 
soorten trapeziumdraad. Dit komt doordat 
de tandflanken niet hoekig, maar afgerond 
zijn, waardoor het contactoppervlak tussen 
spindelmoer en spindel wordt verkleind. Dit 
leidt tot minder trillingen. Inmiddels zijn er 
acht nieuwe installatiematen - geharmoni-
seerde spindels en spindelmoeren, inclusief 
afmetingen met kleine spoed die een snelle 
één-op-één vervanging van geïnstalleerde tra-
peziumdraden mogelijk maken. De spindels 
zijn gemaakt van roestvast staal of alumi-

nium; het materi-
aal van de spindel-
moer kan worden 
gekozen uit zeven 
h o o g w a a r d i g e 
kunststoffen en ver-
schillende geome-
trieën.                        •
Igus BV
(0346) 353 932
www.igus.nl

9600-serie zijn uitgerust met een kleurendis-
play, geven meerdere metingen tegelijkertijd 
in real time weer met aanwijzingen op het 
scherm voor het instellen en bedienen van 
instrumenten. De meertalige interface met 

kanaaltraverse-workflow, aangepaste test-
ID’s en meerdere plug&play-semsoren ver-
betert de gebruikerservaring aanzienlijk zon-
der afbreuk te doen aan de meetprestaties en 
duurzaamheid die klanten verwachten van 
een TSI VelociCalc-meter. De ergonomische 
handmeter is voorzien van geïntegreerde 
magneten die handsfree gebruik mogelijk 
maken. De instrumenten zijn verkrijgbaar 
met of zonder verschildruksensor en wer-
ken met een breed scala aan slimme plug-in 
sondes voor het meten van luchtsnelheid en 
IAQ-parameters.                                             •
CaTeC BV
(0174) 272 330
www.catec.nl

Compacte
frequentieregelaar
De CFW500 is een moderne frequentiere-
gelaar van 25...55 kW voor diverse toepas-
singen waarbij snelheids- en koppelrege-
lingen van driefase-inductiemotoren nodig 
zijn. De regelaars zijn bijzonder compact, 
zodat er een groter aantal in een schakelkast 
past. De CFW500-serie is UL-gecertificeerd 
voor toepassing in Amerika en is heeft effi-
ciëntieklasse IE2 en voldoet daarmee aan de 
laatste wetgeving met betrekking tot ener-
gie-efficiëntie. Met een optionele plug-in 
module kan de CFW500 worden uitgerust 
met verschillende veldbussen (CANopen, 
Profibus-DP, EtherNet/IP, Modbus-TCP, 
Profinet IO of DeviceNet) waarbij ook altijd 
RS485 en Modbus-RTU zijn geïntegreerd. 
Van deze frequentieregelaars zijn ook IP66-
uitvoeringen verkrijgbaar; eventueel kan 
worden voorzien in een in- en uitschakel-
knop voor autonoom gebruik.                     •

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

Elektrische
veiligheidsanalyzer

https://www.modelec.nl/product/r5020-series/
https://www.modelec.nl/product/r5020-series/
www.prokorment.nl
www.prokorment.nl
https://avt-connecting.com
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Het verhogen van de cybersecurity is een hot item in de OT. Dat blijkt ook uit de vele 
gesprekken die Modelec hierover heeft gevoerd. Dat betreft ook het verschil in aanpak bij 
nieuwe dan wel bestaande netwerken. Hebt u al eens nagedacht over het nemen van kleine 
stapjes in plaats van een enkele grote sprong? Eén zo’n stapje is bijvoorbeeld het wapenen 
van bestaande netwerk-switches.

Verhoog uw cyberweerbaarheid 
stap voor stap

IEC, ISO en co
Eerder hebt u in e-totaal kunnen lezen over de ver-
beterde communicatiebeveiliging. In dit verhaal 
stond de Moxa EDS-(G)4000-serie centraal: een 
IEC-62443-2 gecertificeerde netwerk-switch die is 
ontwikkeld en wordt gefabriceerd door een IEC-
62443-1 gecertifieerde fabrikant en die vervolgens 
op advies van een ISO 270001- en ISO 9001-gecer-
tificeerde Moxa-distributeur wordt geleverd en 
eventueel geconfigureerd. Dat kan belangrijk zijn.

Firewall
Cybersecurity blijft niet beperkt tot het inrichten 
van een firewall. Het gaat om de som van maatrege-
len en gedrag. Het ISO-certificaat van Modelec zegt 
ook niets wanneer het niet wordt nageleefd. Het 
gebruik van IEC-62443 gecertificeerde switches 
verhoogt de cybersecurity absoluut niet wanneer 
deze niet juist geconfigureerd worden. Wanneer 
echter de ISO-norm wordt nageleefd en de IEC-
62443 switches juist zijn geconfigureerd, dan ver-
hoogt dat de cybersecurity wel degelijk.

Pragmatisch
Modelec heeft wellicht een wat bijzondere kijk op het 
verhogen van de cybersecurity. Natuurlijk verkoopt 
Modelec industriële firewalls en intelligente IDS/IPS-
oplossingen, maar dan wel bijzonder pragmatisch. 
Misschien moet bijzonder wel met een hoofdletter wor-
den geschreven. Gelukkig zijn de klanten en gebruikers 
van de netwerkoplossingen meestal net zo pragmatisch, 
dus dat zit wel goed. Maar waaruit bestaat die pragma-
tische kijk?

De kijk van Modelec
Hierbij zoomen we in op bestaande netwerken op basis van 
managed switches die een aantal jaren geleden gekocht en 
geïnstalleerd zijn (misschien inmiddels al 15 jaar geleden). 
Netwerk-inventarisaties die door Modelec bij diverse 
klanten zijn uitgevoerd, laten een aantal steeds terugke-
rende gevaren zien: onvolledige configuratie, ontbrekende 
wachtwoorden, verouderde firmwareversies, gebruik van 
onveilige SNMP-versies – en nog meer problemen die aan 
de klant worden gerapporteerd. De cybersecurity kan in 
zo’n situatie met eenvoudige, kleine stapjes worden ver-

hoogd. Wat Modelec betreft een vereiste om verdere stap-
pen te zetten, zoals het gebruik van een Security Appliance. 

Advies
Elke cybersecurity-aanpak vraagt om een samenspel van 
mens, processen en de toepassing van techniek. Door stap 
voor stap te werken aan het wapenen van het netwerk, 
wordt het proces kosteneffectiever en eenvoudiger uitvoer-
baar. De genoemde normen en afgeleiden daarvan zoals 
BIO en CSIR helpen hierbij om naast de techniek ook de 
juiste processen in te richten. Daarbij geldt weer dat kleine 
stapjes gemakkelijker zijn te zetten dan één enkele grote 
sprong. Modelec helpt graag verder bij het adviseren en 
inzicht krijgen in Moxa- of Westermo-netwerken – om van 
daaruit stappen te zetten die ertoe doen. Hoe klein ook, 
wanneer dat voor nu beter en haalbaar is. Groot denken en 
doen mag natuurlijk ook. In beide gevallen blijft Modelec 
de adviserende en pragmatische partner.                            •
Modelec
(0318) 636 262
www.modelec.nl

Software om testsystemen te optimaliseren
Voor het automatiseren van testsyste-
men introduceert NI de Test Workflow-
softwarebundel als abonnement. Dit 
aanbod vergemakkelijkt de toegang van 
ingenieurs tot de software die nodig is 
om een test- of meetsysteem te ontwer-
pen en te automatiseren via een enkele 
softwarelicentie. Engineers staan in het 
centrum van digitale transformatie en 
moeten sneller dan ooit tevoren betere 
en beter presterende producten bouwen. 
Om hen daarbij te ondersteunen, biedt 

de nieuwe Test Workflow-bundel van 
NI via één enkele licentie gestroomlijnde 
toegang tot verschillende softwaretools 
die de productiviteit verhogen. Deze 
bundel op abonnementsbasis biedt toe-
gang tot de populairste test- en meets-
oftware van NI, waaronder LabVIEW, 
TestStand, FlexLogger en DIAdem, via 
één eenvoudig te beheren licentie. Deze 
softwarecombinatie stelt engineers die 
aan onderzoeksvalidatie en productietest-
toepassingen werken in staat om bruik-
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U I T G E L I C H T
U I T G E L I C H T

bare inzichten te verkrijgen, de ontwikke-
ling van testsystemen te verbeteren, meer 
waarde uit testgegevens te halen en pro-
ducten sneller op de markt te brengen. 
Met de mogelijkheid om naar behoefte 
uit te breiden of in te krimpen hebben 
gebruikers extra controle over de project-
kosten.                                                   •
CNRood BV
(079) 360 00 18
www.cnrood.com

www.modelec.nl
https://www.we-online.com/catalog/en/WL-OCPT_PACKAGE_DIP-4
https://www.we-online.com/catalog/en/WL-OCPT_PACKAGE_DIP-4
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Spraakbesturing voor industriële toepassingen

Spraakbesturing neemt hand over hand toe: 
Alexa, Siri en consorten laten zien wat er alle-
maal mogelijk is. Ook industriële toepassin-
gen kunnen profiteren van deze technologie 
voor het intuïtief en handsfree besturen van 
apparaten en systemen die worden gebruikt 
voor het automatiseren van complexe pro-
cessen, of in medische apparatuur. Voor 
dergelijke toepassingen is vicCONTROL, 
de embedded spraakbesturingsoplossing van 
voice INTER connect, beschikbaar in 30 
talen. De oplossing is eenvoudig te integre-
ren, gebruikersvriendelijk en voldoet aan de 
strengste normen op het gebied van veilig-
heid en gegevensbescherming. De spraakver-
werking gebeurt volledig lokaal. vicCON-
TROL go is een kleine hardware-module van 
slechts 3 x 6 cm waarmee spraakbesturing 
snel en eenvoudig kan worden geïntegreerd 
in apparaten en systemen. De oplossing is 
beschikbaar als softwarepakket (vicCON-
TROL industrial) voor installatie in embed-
ded systemen op basis van ARM of X86, of 
als een kit die zowel uit hardware als software 
bestaat. Ondersteund worden alle noodza-
kelijke functies, variërend van activering via 
wekwoorden tot herkenning van spraak-
commando’s op basis van Natural Language 
Understanding (NLU) en besturing van elke 
functie van de doeltoepassing via het MQTT-
protocol. Binnen de vicSDC-ontwikkelom-

 PRODUCTNIEUWS

geving kunnen aangepaste vicCONTROL 
industriële spraakapplicaties snel en eenvou-
dig worden gecreëerd. In de GUI-gebaseerde 
webtool kunnen spraakdialogen worden aan-
gemaakt voor alle besturingssystemen. Meer 
dan 30 talen zijn beschikbaar, waaronder de 
Benelux-talen. De uitgebreide parametrise-
ringsfuncties van de spraakherkenner en de 
open systeemarchitectuur zorgen ervoor dat 
deze optimaal kan worden aangepast aan 
individuele eisen. Dankzij de uitgebreide 
beamforming-technieken werkt spraakbestu-
ring ook in rumoerige omgevingen.             •
voice INTER connect GmbH
+49 351 407 526 74
www.voiceinterconnect.de

RFID-signaalabsorber
 
Met het TLF-materiaal heeft ABS een 
meerlaags RFID-absorberplaat voor UHF-
toepassingen ontwikkeld waardoor ‘vals 
positieve’ herkenningen geminimaliseerd 
of zelfs geheel vermeden kunnen worden. 
Een typische toepassing betreft RFID-
herkenningstunnels en dockingstations voor 
vrachtwagens. Daar onstaan soms onge-
wenste RFID-reflecties via bijvoorbeeld de 
stalen constructie van het gebouw of aan-
grenzende RFID-leessystemen. De TLF-
platen hebben standaard-afmetingen van 
610 x 610 x 60 mm en absorberen typisch 
-18 dB in een bereik van 800 MHz tot 1 
GHz. Het TLF-materiaal wordt aangebracht 
op een elektrisch geleidende ondergrond. 
Het materiaal kan op klanstpecifcatie gele-
verd worden in andere afmetingen en even-
tueel vooraf voorzien worden van een dunne 
gegalvaniseerde plaat, een elektrisch gelei-
dende folie of een zelfklevende tape.              •

EEMC
(010) 264 02 90
www.eemc.nl

Multitool-schroevendraaiers
Multitool-schroefgereedschappen zijn 
onder professionals vooral bij mobiel 
gebruik populair ter vervanging van een 
groot aantal ‘losse’ schroevendraaiers. 
Handgereedschapfabrikant Wiha breidt 
zijn assortiment uit met PocketMax-
schroevendraaiers met bitmagazijn in de 
versies electric en magnetisch. De nieuwe 
schroevendraaiers voor dagelijks gebruik 
passen door hun compacte afmetingen en 
geringe gewicht in broek- of vestzak. Het in 
de schroevendraaierhandgreep veilig opge-
borgen bitmagazijn is verkrijgbaar met acht 
gangbare standaardbits in de magnetische 
uitvoering of met vier slimBits in de span-
ningsveilige electric-versie voor elektro-
installateurs. De electric-variant biedt maxi-

male veiligheid, 
aangezien de 
slimBits volgens 
IEC 60900 zijn 
gecertificeerd. 
De smalle en 75 
mm lange slim-
Bits garanderen 
door de in het 
voorste bereik 
volledig in de bit geïntegreerde isolatie een 
perfecte toegang tot diepliggende schroef- of 
veerklemmen.                                             •
Wiha
(06) 4631 1330
www.wiha.com

www.ttms.nl
www.elincom.nl
www.elincom.nl
www.calpe.nl
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Het hing al enige tijd in de lucht: Energy Storage en Power 
Electronics slaan dit jaar de handen ineen. De gecombi-
neerde editie is op 14 juni 2022 in congrescentrum 1931 in 
‘s-Hertogenbosch
Vermogenselektronica en energieopslag kennen veel raak-
vlakken en zijn veelal onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
Door de events te combineren profiteert u als deelnemer van 
de aanwezige vakkennis van zowel vermogenselektronica als 
energieopslag. 
Het evenement begint om 9.30 uur met de eerste lezing. Dit 

Het Power Electronics Event vindt plaats op 14 juni 2022. Nieuw dit jaar is de combinatie 

met het Energy Storage event. Vermogenselektronica en energieopslag kennen veel raak-

vlakken en zijn veelal onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Power Electronics &
 Energy Storage event
Energy Storage en Power Electronics bundelen krachten

Strukton Power werkt aan de eerste elektrisch aangedre-
ven locomotief met batterij in Nederland. De locomo-
tief maakt als enig hybride spoorvervoermiddel gebruik 
van zowel de bovenleiding als batterijen. Hierdoor is 
het mogelijk om volledig emissievrij te rijden, ook op 
trajecten waar geen bovenleiding is. Tijdens het Power 
Electronics & Energy Storage event, verzorgen Nico 

is een plenaire lezing van Hidde de Bos, Chief Engineer van 
de Delft Hyperloop over de voortgang van hun werk voor dit 
transportmedium van de toekomst. Na zijn lezing volgen 25 
lezingen in vier parallel lopende blokken. Het programma 
bevat onder meer de volgende thema’s:
•  Trends en ontwikkelingen op het gebied van energieopslag
•  Opslagsystemen vergeleken: veiligheid, stabiliteit en sup-

port
•  Slimme test – en meetmethodieken 
•  Smart grids en duurzame energiebronnen

Binnenkort door Nederland de eerste elektrisch aangedreven batterijlocomotief

Baars en Usman Hassan namens Strukton een presentatie 
over deze innovatieve locomotief. 

Ongeveer 90% van het spoor in Nederland is geëlektrifi-
ceerd. Op de overige 10% kunnen alleen dieselelektrische 
treinen rijden, hetgeen duur is en niet meer van deze tijd. 
Baars en zijn collega’s vroegen zich af hoe ze het probleem 

van de laatste 10% stroomloze kilometers konden oplos-
sen. Baars: “We kregen het idee om bestaande locomo-
tieven te voorzien van een batterij zodat ze ook op niet 
geëlektrificeerd spoor kunnen rijden. Het idee van een 
‘elektrische batterijtrein’ is niet nieuw. Baars: “De bat-
terijtechniek is in de jaren ‘90 in de railwereld geïntro-
duceerd. Wat de hybride locomotief uniek maakt, is de 
combinatie van beide technieken. 
Door deze techniek toe te passen op oude locomotieven, 
wordt het milieu extra ontzien. Locomotieven van 25 jaar 
of ouder zijn vaak in prima staat en door te kiezen voor 
circulariteit is het kostenplaatje voor de klant ongeveer 
50 procent lager. Als alles mee zit, hoopt Baars dat de eer-
ste hybride locomotief eind dit jaar over de Nederlandse 
sporen rijdt. 

Meer over deze hybride locomotief kunt u te weten 
komen tijdens het Power Electronics en Energy 
Storage event. 

Tenslotte wordt de dag afgesloten om 15.30 uur met een 
lezing over railtransport met elektrische treinen die vanuit 
een accu gevoed worden (zie kader).

Naast alle lezingen is er uiteraard ook weer een kennismarkt 
waar u de sprekers kunt ontmoeten en na kunt praten over de 
lezingen. En zoals bij alle door FHI georganiseerde congres-
sen wordt er voor uw natje en uw droogje gezorgd. Koffie, 
thee, een uitgebreide lunch en een netwerkborrel aan het 
einde staan op u te wachten.                                                         •
Het hele programma vindt u op de website 
https://fhi.nl/powerelectronicsevent/. 
Hier kunt u zich ook aanmelden voor het event.
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500W-voeding

De RMD500-EW-serie breidt het spoor-
weg-portfolio van RECOM verder uit. Met 
een vermogen van 500 W met een breed 
ingangsspanningsbereik (43...154 VDC) bij 
een 24V-uitgang, is de voeding geschikt voor 
nominale 72VDC- en 110VDC-ingangen 
conform EN 50155. De RMD500-EW is 
ontworpen voor ‘plug and play’-gebruik en 
biedt onder andere bescherming tegen omge-
keerde polariteit, EMC- en overspanningsfil-
tering, inschakelstroombegrenzing en 10 ms 
hold up-tijd. Het uitgangsvermogen bedraagt 
500 W bij een temperatuur van de basisplaat 
tot 95 °C; de voeding is bruikbaar van –40 
°C tot typisch +70/85 °C omgevingstempera-
tuur. Het rendement is maximaal 95,5% over 
een breed ingangsbereik. De compacte behui-
zing (209 x 141 x 48 mm) kan in elke wil-
lekeurige stand worden gemonteerd. In- en 
uitgangen zijn voorzien van gebruikersvrien-
delijke schroefklemmen.                               •
Nijkerk Electronics
(020) 504 14 24
www.nijkerk-ne.com

Laadoplossing voor e-bikes

De “Hive ’n Drive” is een fietsenstalling op 
zonne-energie waar de accu’s van e-bike en co. 
op een veilige en duurzame manier kunnen 
worden opgeladen. Bedenker en ontwikkelaar 
van de Hive ’n Drive is Rens van Gurp van het 
bedrijf Shift to Solar. De innovatie is bedoeld 
om het woon/werk-verkeer uit de auto te krij-
gen en op de fiets. Hij is dan ook in onder-
handeling met grote bedrijven, hogescholen en 
universiteiten om het modulaire systeem ook 
daar te plaatsen. De populariteit van e-bikes 

en ander microverkeer groeit al jaren. In 2021 
werden volgens onderzoek van brancheorgani-
saties RAI Vereniging en BOVAG bijna 1 mil-
joen nieuwe fietsen verkocht, waarvan bijna 
500.000 elektrische exemplaren. Daarmee 
blijken e-bikes voor het eerst populairder dan 
gewone fietsen. Woon/werk-verkeer is de 
belangrijkste reden om een elektrische fiets 
aan te schaffen. Eerder onderzoek van de 
Technische Universiteit Eindhoven liet zien dat 
consumenten minder gebruik maken van de 
auto na de aanschaf van een e-bike of e-scooter. 
Van Gurp heeft – samen met partnerbedrijven 
– een fietsenstalling ontwikkeld met zonnepa-
nelen als energiebron. Gebruikers zetten hun 
voertuig neer, pakken de lader voor hun merk 
(alle grote merken kunnen erop worden aan-
gesloten) en laden de accu op. Bij genoeg licht 
komt de energie uit de zonnepanelen. Zo niet, 
dan uit de gewonnen energie die in batterijen 
wordt opgeslagen.                                             •
Shift to Solar
(0529) 700 214
www.shifttosolar.nl
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Power quality analyzer
De C.A 8345 van Chauvin Arnoux is een 
power quality analyzer annex transiën-
trecorder en is uitgerust met een groot 
LC-kleurenaanraakdisplay met een duide-
lijke Nederlandstalige gebruikersinterface. 
Het instrument is gemakkelijk te hanteren 
en vooral gericht op inspectie- en onder-
houdsteams die werken aan industriële 
installaties of elektriciteitsnetwerken. Hij 
kan op ieder moment een meetopname van 
de belangrijkste kwaliteitskenmerken van 
het elektriciteitsnet weergeven en is geschikt 
voor alle gangbare soorten installaties. Voor 
een betere veiligheid en meetzekerheid her-
kent de C.A 8345 automatisch de aangeslo-
ten stroomsensor. Een eventuele aanpassing 
van verkeerd aangesloten meetsnoeren gaat 
via de correctiefunctie van het instrument. 
De netspanningskwaliteit wordt gemeten en 
bewaakt conform EN 50160. Daarbij wor-
den harmonischen en interharmonischen 
weergeven zoals bepaald door IEC 61000-
4-7. De ingebouwde GPS-tijdsynchronisatie 
zorgt daarbij voor de vereiste tijdnauwkeu-
righeid. De C.A 8345 bewaakt alle gebeur-
tenissen op het netwerk en geeft de variaties 
van de parameters weer via een trenddia-

gram. Met behulp van instelbare alarmen 
kunnen waarschuwingen per e-mail naar 
de gebruiker worden gestuurd. Voor het 
vastleggen van aanloopstromen biedt de 
TrueInrush-meetfunctie de oplossing.
Bediening en bekijken van de meetwaarden 
kan uiteraard lokaal maar ook op afstand via 
Wifi of Ethernet. Voor de analyse en rappor-
tage van de meetresultaten wordt de Power 
Analyzer Transfer-software meegeleverd.     •
Technisch Handels- en 
Adviesbureau Vandentempel BV
(038) 444 90 09
www.vandentempel.nl

Voedingsmodule
De MagI3C-FDSM-productreeks van voe-
dingsmodules van Würth is uitgebreid: 
de vaste step-down-regelaars dekken nu 
alle busspanningen van 12 V tot 48 V. De 
modules vergemakkelijken de ontwikke-
ling van toepassingen met directe aanslui-
ting op busspanningen van 12 V, 24 V of 
48 V. Het brede ingangsspanningsbereik tot 
74,5 V maakt de FDSM-module bestand 
tegen spanningspieken op de 48V-bus. De 
voedingsmodules zijn ondergebracht in een 
SIP-3 behuizing en bieden vaste uitgangs-
spanningen van 3,3 V, 5,0 V en 12 V, met 
een uitgangsstroom tot 0,5 A. De MagI3C-
FDSM-serie bestaat uit volledig geïnte-
greerde DC/DC-spanningsomvormers met 
vaste uitgangsspanning. Naast de vermo-

genstrap bevatten de modules een regelaar, 
spoel alsmede in- en uitgangscondensatoren. 
De voedingsmodules zijn beveiligd tegen 
kortsluiting en thermische overbelasting.    •
Würth Elektronik CBT
(0162) 386 115
www.we-online.com

Driefase-PV-omvormers
De fotovoltaïsche omvormers van Delta 
Electronics zijn geschikt voor vermogens van 
15 kW tot 250 kW en bieden een complete 
oplossing voor residentiële en commerciële 
dak- en grote grondmontagetoepassingen. De 
M15A Flex en M20A Flex volgen hetzelfde 
ontwerpconcept als de grotere Flex-serie om 
compatibiliteit in verschillende omgevin-
gen te bieden. Daarom zijn de omvormers 
geschikt voor residentiële en kleine commer-
ciële PV-systemen, aangezien ze zijn voorzien 
van AC-connectoren voor een gemakkelijke 
en veilige aansluiting, twee MPP-trackers 
voor elk twee DC-strings, geïntegreerde Wifi 
voor monitoring via een WLAN-router plus 

vlamboogdetectie voor maximale veiligheid. 
De stille werking (maximaal 31,6 db(A)) is 
bij uitstek geschikt voor woningen en andere 
geluidsgevoelige locaties, zoals voorgeschre-
ven in het Bouwbesluit voor woon-, kinder-
opvang- en onderwijsfuncties.                       •
Delta EMEA
(020) 655 09 06
www.delta-emea.com

https://www.telerex-europe.com
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Een magnetische zweeftrein die met 1000 km per uur door een vacuümbuis 
schiet: Het lijkt een onmogelijke opgave, maar eind juni presenteert een studen-
tenteam van de TU Delft hun prototype. Wat tien jaar geleden begon als een 
experimenteel idee van Elon Musk, is inmiddels de full time baan van 38 techni-
sche studenten in Delft. Zij werken sinds de zomer van 2021 aan een prototype 
van hun magnetische zweeftrein, de Helios I, die alle technologieën bezit van een 
volwaardige hyperloop.
Hidde de Bos, Chief Engineer van het hyperloopteam mag als plenair spreker 
tijdens het Power Electronics & Energy Storage event op 14 juni in Den Bosch 
de dag openen. Tijdens zijn lezing laat hij zien hoe zijn team van vrijwilligers 
het op neemt tegen studenten en commerciële partijen uit de hele wereld. Zij 
zijn het eerste studententeam dat gebruik maakt van actieve levitatie. Hiervoor 
werken ze met permanente magneten op het voertuig en elektromagneten in de 
baan om zo het voertuig te laten zweven. Dit levert als voordeel op dat je meer 
invloed en dus controle hebt op het regelsysteem. In de toekomst opent dat zelfs 
mogelijkheden voor high speed lane switching, waarbij de bestuurder op hoge 
snelheid van baan kan wisselen.
De theoretische snelheid van 1000 kilometer per uur, waar Elon Musk tien jaar 
geleden over fantaseerde, haalt het prototype nu nog niet, maar over 20 jaar 
moet het mogelijk zijn om binnen een half uur met passagiers van Amsterdam 
naar Parijs te ‘zweven’. 

Tijdens het Power Electronics & Energy Storage event op 14 juni aanstaande 

zijn er twee lezingen over de hyperloop, een magnetische zweeftrein die met 

een hele hoge snelheid door een vacuümbuis moet gaan rijden. Technisch een 

hoogstandje, want er zijn veel hobbels te nemen voordat het zover is. Koeling 

bijvoorbeeld, want in een vacuüm kun je niet met luchtkoeling werken. 

Magnetische zweeftrein
Vacuüm een probleem bij luchtkoeling

Het hyperloopteam is na amper een jaar ont-
werpen, ontwikkelen en bouwen al in de testfase 
beland. Ze hebben nu een volledig functionerend 
schaalmodel van twee meter lang dat ze mogen 
testen in de vacuümbuizen van Hardt Hyperloop, 
een commercieel bedrijf en een spin-off van één 
van de eerste hyperloopteams van de TU Delft. 

Koeling
Eén van de sponsors van het hyperloopteam is 
Telerex. Zij zijn bij het project betrokken geraakt 
omdat ze fraaie oplossingen hebben voor koeling 
van elektrische en elektroniche onderdelen. Zoals 
al gezegd is het heel erg lastig om een slim koel-
systeem te maken voor de elektromagneten van de 
hyperloop. We zijn gewend dat we op de een of 
andere manier warmte overdragen naar de lucht 
door middel van actieve koeling met ventilatoren 
of passieve koeling met koellichamen. Dit soort 
systemen werkt in een vacuüm helaas niet omdat 
daar immers geen lucht aanwezig is.
Er zijn echter systemen om warmte te verplaatsen 
zonder gebruik te maken van lucht en zonder dat 
daarvoor energie nodig is. We hebben het dan 
over heat pipes, een manier van koeling die in 
laptops veelvuldig gebruikt wordt. Met een heat-
pipe kun je direct de warmte vanuit de hot spot 
transporteren, ook als die hot spot in een vacuüm 
zit.
Een heat pipe in zijn simpelste vorm is een afge-
sloten buis die deels gevuld is met een vloeistof. 
Omdat de buis verder luchtledig is, zal hij naast 
de vloeistof ook damp bevatten. Op de plek waar 
de warmtebron zit, verdampt de vloeistof waar-
door de druk in de buis toeneemt. Aangezien aan 

de koude kant een veel lagere temperatuur heerst 
door het daar gemonteerde koellichaam conden-
seert daar de damp weer tot vloeistof en neemt 
de druk weer af. Aan de warme kant kan zo weer 
warmte opgenomen worden door vloeistof te 
laten verdampen. Doordat de wand van de heat 
pipe voorzien is van een speciale laag, kan door 
capillaire werken de vloeistof van de koude kant 
terug stromen naar de warme kant waardoor de 
kringloop compleet is (afbeelding 1). Omdat 
heat pipes op klantenspecificatie gemaakt kun-
nen worden, is er voor elke applicatie wel een 
heat pipe te maken. Ook voor de hyperloop waar 
de warmte die in de elektromagneten ontstaat 
vanuit het vacuüm afgevoerd moet worden. 

Lezing 14 juni 
Tijdens het Power Electronics & Energy Storage 
event zal Norbert Engelberts van Optimal Thermal 
Solutions (namens Telerex Nederland) het belang 
aantonen van goede koeling en schetst hij een aan-
tal voorbeelden hoe dit succesvol wordt toegepast 
in E-Mobility. Zijn lezing met als titel ‘Loopt u 
ook warm voor elektrisch aangedreven transport?’ 
zal dan ook deels gaan over de hyperloop waar 
Telerex bij betrokken is.                                      •
Het hele programma vindt u op de website 
https://fhi.nl/powerelectronicsevent/. 
Hier kunt u zich ook aanmelden voor het 
event.

Voor meer informatie ga naar 
www.etotaal.nl/achtergrond 
artikel ‘Magnetische zweeftrein’.

Afbeelding 1. De schematische werking van een heat pipe.
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Magnetische zweeftrein
Vacuüm een probleem bij luchtkoeling

Draadloze energy harvesting - 
direct in de SoC

Een van de grootste uitdagingen bij 
Internet of Things (IoT)-applicaties is de 
voeding. Atmosic heeft oplossingen voor 
energy harvesting ontwikkeld die recht-
streeks zijn geïntegreerd in een system-
on-chip (SoC). De meeste IoT-applicaties 
hebben zeer energiezuinige elektronica 
met in veel gevallen externe sensoren plus 
ingebouwde controllers; ze worden gevoed 

met kleine batterijen. Veel IoT-applicaties 
bedoeld om in het veld te worden inge-
zet en moeten maanden of jaren zonder 
onderhoud functioneren. Een van de 
grote uitdagingen is dan de verlenging 
van de levensduur van de batterij. Hiertoe 
heeft Atmosic een technologie voor energy 
harvesting ontwikkeld die rechtstreeks in 
draadloze SoC’s kan worden geïntegreerd. 
De Bluetooth 5.3-familie uit de ATM33-
serie is de nieuwste draadloze SoC-familie 
met geïntegreerde energy harvesting. 
De belangrijkste eigenschappen: voldoet 
aan Bluetooth Low-Energy 5.3; 64 MHz 
ARM Cortex M33F CPU met DSP; 64 
KB ROM, 128 KB RAM, 512 KB NVM. 
Voor de ATM33e komt daar nog bij: on-
chip RF energy harvesting; ondersteunt 
fotovoltaïsche, thermische, bewegings- en 
andere technologieën energy harvasting; 
externe harvesting-/opslaginterface.         •
TOP-electronics
(0180) 580 492
www.top-electronics.com
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Connectoren voor grote vermogens

Batterij-energieopslagsystemen bestaan uit 
batterijcellen die worden gecombineerd 
tot batterijpakketten, die vervolgens kun-
nen worden samengevoegd tot containers 
die op hun beurt weer batterijparken 
kunnen vormen ter grootte van meer-
dere voetbalvelden. De systemen kunnen 
gebruik maken van nieuwe of gerecyclede 
batterijen en combineren veel verschil-
lende componenten. Om goed te kunnen 
werken hebben deze grote batterijparken 
echter veel communicatiecapaciteit nodig. 
HMS presenteert nu een uitgebreid pak-
ket communicatie-oplossingen voor dit 
toepassingsgebied. Aangezien de markt 
voor batterijen wordt aangevoerd door de 
auto-industrie, is in veel systemen CAN 
de communicatiestandaard. HMS biedt 
hiervoor van het merk Ixxat een uitge-
breid programma communicatie-oplos-
singen. Batterij-energieopslagsystemen 
combineren vaak verschillende appara-
ten uit verschillende bedrijfstakken in 
één enkele toepassing – batterijen, BMS, 
PLC’s, branddetectie-units of aircondi-

tioning. Om verschillende apparaten te 
combineren, is het noodzakelijk om ver-
schillende protocollen en netwerkstan-
daarden met elkaar te verbinden. Dit kan 
via de intelligente gateways van HMS. 
Intelligente netwerken zijn ook nodig 
om verbinding te maken met cloud-
oplossingen of SCADA-systemen. Hietoe 
zijn de Smart Grid-gateways van HMS 
geschikt.                                                       •
HMS Networks Benelux
(0487) 203 000
www.hms-networks.com

Communicatie-oplossingen voor
energie-opslagsystemen

De high-power connectoren van LEMO 
combineren de robuuste, lichte en compacte 
behuizingen van de M-serie met nieuwe 
state-of-the-art vergulde high-power con-
tacten. Ze zijn geschikt voor kabels van 
10...50 mm2 en zijn leverbaar in verschil-
lende één- en meerpolige configuraties voor 
enkel- en driefase-toepassingen. De nieuwe 
configuraties zijn ontwikkeld om te voldoen 
aan de strengste aansluitvereisten voor dis-
tributie van grote vermogens bij elektroni-
sche apparaten en elektrisch aangedreven 
voertuigen. Betrouwbaar, veilig, licht van 
gewicht, robuust en volledig waterdicht, bie-
den de nieuwe high power connectoren uit 
de M-serie uitgebreide aansluitoplossingen 

voor met name de robotica, motorsport en 
lucht- en ruimtevaart. De high-power con-
figuraties van de M-serie kunnen nominale 
stromen tot 430 A verwerken.                     •
LEMO Connectors Nederland BV
(023) 206 07 01
www.lemo.com

PGS-richtlijn voor opslag lithium-ion accu’s

Er wordt steeds vaker gebruik gemaakt van 
producten met lithium-batterijen of -accu’s, 
dus met lithium-houdende energiedragers. 
Om deze energiedragers veilig op te slaan 
is de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 
(PGS) 37-2 in ontwikkeling. Het doel van 
deze PGS-richtlijn is om vast te leggen hoe 
de risico’s van opslag van lithium-hou-
dende energiedragers te beheersen zijn. In 
navolging van deel 1 van de PGS-richtlijn 
‘Energie Opslag Systemen (EOS)’ is nu de 
fase aangebroken waarin het publiek com-
mentaar kan leveren op het concept van 
PGS 37-2. Dat kan uiterlijk tot 30 mei 
2022. Als PGS 37-2 ‘Lithium-houdende 
energiedragers: Opslag’ eenmaal van kracht 
wordt, geeft dit uniforme regelgeving. 
Hieraan is dringend behoefte, vanwege de 
snelle opmars van deze energiedragers en 
daarmee ook de opslag ervan. In PGS 37-2 
zijn maatregelen tot stand gekomen op 
basis van een transparante risicobenadering. 
Dit houdt in dat er een analyse is gemaakt 
van de risico’s die er zijn bij de opslag van 
lithium-houdende energiedragers. De situ-
aties waarbij het mis kan gaan en die leiden 
tot ongewenste, gevaarlijke gevolgen van-
wege bijvoorbeeld een ‘thermal runaway’, 

zijn beschreven in scenario´s. Voor deze 
scenario’s zijn doelen geformuleerd gericht 
op het beheersen van de risico’s waaraan een 
bedrijf met maatregelen kan voldoen. Het 
PGS-team dat het concept heeft geschreven, 
heeft eerst alle gevaren in kaart gebracht. 
Daarna is er uitvoerig over gediscussieerd 
welke maatregelen een bedrijf zou kunnen 
treffen om te zorgen voor een veilige opslag. 
Maar voordat het concept een definitieve 
PGS-richtlijn wordt, is het belangrijk om 
te controleren of er geen zaken over het 
hoofd zijn gezien, of dat andere of aan-
vullende maatregelen nodig zijn. Daarom 
volgt nu deze publieke commentaarronde. 
Nadat het PGS 37-2-team het commentaar 
uit de commentaarronde heeft verwerkt, 
zal de PGS-richtlijn worden vastgesteld 
door de Programmaraad en vervolgens 
worden goedgekeurd door het Bestuurlijk 
Omgevingsberaad (Bob). De conceptver-
sie van PGS 37-2 is te vinden op de PGS-
website. Belanghebbenden kunnen in deze 
conceptversie hun commentaar per speci-
fiek onderdeel aanleveren.                        • 
NEN
www.nen.nl

www.vandentempel.nl
www.vandentempel.nl
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Laadstations kunnen worden onderverdeeld in DC en AC laadstations, 
waarbij DC-laadstations een groter volume hebben en sneller kunnen laden, 
terwijl AC-laadstations kleiner zijn, maar minder snel laden. Beide soorten 
laders hebben naast de netspanning ook een gelijkspanning nodig voor de 
elektronica die gebruikt wordt voor het regelen van de laadstroom en alles 
wat er nog meer aan elektronica in de laadpaal zit. De energie voor het laden 
van de accu wordt bij AC-laders immers direct vanuit het AC-net betrokken 
en bij DC-laders vanuit AC-DC-omzetters die veel vermogen kunnen leve-
ren bij gelijkspanningen van 400 V en meer.
Bij het ontwerpen van de stroomvoorziening voor laadstations wordt u 
geconfronteerd met meerdere uitdagingen en eisen zoals de eis dat de voe-
ding overweg moet kunnen met schommelingen van de netspanning en 
bestand moet zijn tegen hoge spanningspieken. 
Doordat de laadpalen buiten staan in weer en wind en vooral de zon een 
behoorlijk probleem kan zijn, moeten de gebruikte voedingen bestand 

zijn tegen grote temperatuurverschillen en verschillen in vochtigheid van 
de lucht. Ook moet hij een minimale ruimte in beslag nemen. Met name 
voor de kleine AC-laders is dit van belang omdat die steeds kleiner worden. 
Voedingen voor printmontage moeten daarbij naast klein zijn, ook tegen 
hoge temperaturen kunnen. Een ware uitdaging voor de ontwikkelaars van 
dit soort voedingsmodules.
    
Voedingen voor AC-laders
De meest voorkomende typen AC-laders in Europa zijn zogenaamde 
L2-laders die werken op 208...240 VAC. Deze laders zijn te vinden op veel 
openbare locaties, waaronder supermarkten, hotels, winkelcentra en parkeer-
garages of als privé-lader bij mensen thuis. Een gemiddelde EV kan met dit 
soort laders binnen 8 uur of minder volledig zijn opgeladen. 
Omdat de DC-voeding in de lader slechts de elektronica hoeft te voeden 
en niet de laadstroom moet leveren, zien we bij dit type laders een grote 

Naarmate het aantal elektrische voertuigen (EV’s) toeneemt, is er een groeiende behoefte om effici-

entere laders te creëren die voertuigen sneller dan voorheen kunnen opladen. Daarbij moeten ze een 

steeds grotere actieradius hebben en daardoor een grotere batterijcapaciteit, waardoor de ontwikkeling 

van steeds betere snellaadoplossingen nodig is om voertuigen snel te kunnen laden.

Voedingen voor EV-laadstations
Ook de lader vraagt om een voeding
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de IEC/EN/UL62368 veiligheidsnormen en heeft een uit-
gangsspanning die kan worden geschakeld tussen 12 V en 
24 V.

Voedingen voor DC- en V2G-laden
Naast de AC-laders zijn er ook DC-laders die een hoge 
gelijkspanning leveren - typisch 400 VDC/ 800 VDC, om 
rechtstreeks de accu’s te laden in het voertuig. Dit scheelt 
extra vermogenselektronica in de auto. Dit type laders is 
duurder dan AC-laders, maar ze kunnen een veel hoger ver-
mogen leveren en zijn daardoor sneller. 
Het spreekt voor zich dat in dit soort laders zware AC-DC 
voedingen nodig zijn. Uiteraard is er in een DC-lader ook 
de nodige elektronica aanwezig om het geheel te sturen en te 
controleren plus de voeding die dit deel van energie voorziet. 
Dit is een vergelijkbare voeding als in een AC-lader die ook 
hier moet werken onder dezelfde omgevingscondities.
Nu landen en regeringen overschakelen van fossiele brand-
stoffen naar hernieuwbare energiebronnen, zien we een gro-
tere vraag naar batterijen voor thuisgebruik in het algemeen 
en auto’s op batterijen die kunnen helpen om het elektri-
citeitsnet in evenwicht te brengen en te ondersteunen. Als 
we de AC/DC-lader nu bidirectioneel maken, dan hebben 
we een bidirectionele converter, oftewel een Vehicle To 
Grid ‘V2G Charger’. Dit betekent een AC/DC-lader om 
de EV-batterijen op te laden en een DC/AC-omvormer die 
de EV-batterijen kan gebruiken om het AC-net te voeden. 
Op die manier kunt u de auto ‘s nachts opladen wanneer 
de piekvraag op het elektriciteitsnet meestal laag is. Overdag 
of tijdens piekvraag zou je de accu van de auto via de V2G-
oplader kunnen gebruiken als stroombron voor het AC-net, 
net als een thuisaccu.

Afbeelding 1. Voedingen voor laadpalen moeten probleemloos blijven 
werken ook als de zon vol op de lader schijnt.

vraag naar compacte AC/DC-voedingsmodules voor PCB-
montage. Typische vermogens gaan van 5 W tot 60 W, 
meestal met 12 VDC of 24 VDC als uitgangsspanning. 
Voedingsspecialist Elipse heeft voor deze laders een aantal 
AC/DC-voedingsmodules die voldoen aan alle nieuwe nor-
men, waaronder IEC62368, EN60335 voor huishoude-
lijke apparaten en de EN61558 (afbeelding 1). Daarnaast 
hebben ze ook DC/DC converters voor printmontage, al 
dan niet geïsoleerd, met enkele of dubbele uitgangen. Deze 
omzetters zijn beschikbaar in SIP, DIP, SMD of DFN met 
typische uitgangsspanningen van 3,3 V, 5 V, 12 V tot 48 V. 
Als het gaat om niet-geïsoleerde schakelende regelaars, zien 
we een trend naar miniaturisatie. Enkele zeer populaire 
typen van Elipse zijn de ultracompacte K78’s, met een breed 
ingangsbereik en uitgangsstroom tot 3000 mA (afbeelding 
2). Ook veel gebruikt in laadstations zijn voedingen met 
CAN-, RS-485- en RS232-naar-Ethernet-tranceivers, die 
stroom en communicatie combineren in 1 module. Deze 
zijn zo compact geworden als een simpele chip op de print.
In laadstations met hogere vermogensniveaus of meer-
dere uitgangen zien we het gebruik van DIN-rail voedin-
gen, open-frame voedingen of closed-frame voedingen. 
De MORNSUN LM150-23xx is bijvoorbeeld een serie 
van 150 W schakelende voedingen met een ultra breed 
ingangsbereik van 85...305 VAC. Met een hoge isolatiespan-
ning van 4000 VAC is deze productlijn speciaal ontworpen 
om te voldoen aan de stroomvoorzieningsbehoeften in 
EV-laadtoepassingen, met name voor het voeden van de 
MCU van laadsystemen.
De MORNSUN LM150-12M1224 is een ander voor-
beeld van een serie gesloten schakelende voedingen voor 
DC-laadstations. Deze productserie is goedgekeurd voor 

Toekomstige woningen kunnen een integratie zijn van 
zonnepanelen, thuisbatterijen, een V2G-oplader en de EV 
elektrische auto. Tijdens piekbelasting kunnen de thuisbat-
terij en de EV-batterijen worden gebruikt om het AC-net 
te voeden. Overdag kunnen de zonnepanelen de thuisaccu 
verder opladen. Op deze manier maakt u optimaal gebruik 
van beschikbare power backups om uiteindelijk te besparen 
op elektriciteitskosten (afbeelding 3).

De normen
CHAdeMO is een snellaadmethode voor elektrische voer-
tuigen die tot 62,5 kW bij 500 VDC en 125 A gelijkstroom 
leveren via een speciale elektrische connector. Een herziene 
CHAdeMO 2.0-specificatie maakt tot 400 kW bij 1000 VDC 
en 400 A gelijkstroom mogelijk.
CHAdeMO werd in 2010 voorgesteld als een wereldwijde 
industriestandaard door een groep bedrijven bestaande 
uit Tokyo Electric Power Company (TEPCO), Nissan, 
Mitsubishi, Fuji Heavy Industries (nu Subaru Corporation) 
en Toyota. De norm is opgenomen in de IEC61851-23, -24 
(laadsysteem en communicatie) en de IEC 62196-standaard 
als configuratie AA. 
Concurrerende normen zijn onder meer het Combined 
Charging System (CCS) - gebruikt door de meeste Duitse 
en Amerikaanse autofabrikanten en de Tesla Supercharger, 
hoewel Tesla een adapter heeft geleverd om opladen met een 
CHAdeMO-oplader mogelijk te maken.
CHAdeMO publiceerde zijn protocol voor voertuig-naar-
net-integratie in 2014 en vanaf januari 2022 is CHAdeMO 
nog steeds het enige gestandaardiseerde oplaadprotocol dat 
V2G/V2X definieert. 

Het zware werk
Zoals al gezegd zijn er voor DC-laders zware AC-DC-
omzetters nodig die een hoge spanning en een grote stroom 
kunnen leveren om zo de accu’s heel snel te kunnen laden. 
Hetzelfde geldt voor V2G-chargers. Door de ervaring die 
Elipse heeft met voedingen voor de elektronica in de laders, 
weten ze wel hoe AC-DC- en DC-AC-omzetters opgebouwd 
moeten worden om te kunnen overleven in laders die 24/7 
intensief gebruikt worden. Ook hier zijn de invloeden van 
weer en wind waartegen de omzetters bestand moeten zijn 
van essentieel belang. 
Omdat standaardvoedingen voor dit segment nog niet 
bestaan, helpt Elipse met de vervaardiging van omzetters op 
klantenspecificatie of gaat op basis van de vereisten op zoek 
naar een andere oplossing. Dit Belgische bedrijf kan dus zowel 
de laagvermogen voedingen en omvormers verzorgen voor 
de AC-laders als de zware high voltage voedingen voor DC- 
en V2G-laders.                                                                             •
Voor meer informatie www.etotaal.nl/achtergrond, 
artikel ‘Voedingen voor EV-laadstations’.

www.elipse.eu

Afbeelding 2. Klein en toch bestand goed blijven 
werken bij hoge omgevingstemperaturen.

Afbeelding 3. Hoe de accu in de auto bij kan dragen in het opslaan van 
groene energie.
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Niets heeft meer invloed op de totaalkosten en betrouwbaarheid van printplaten als het eerste 
ontwerp. “Daarom werken in alle lokale NCAB-vestigingen toegewijde specialisten die 
met u meedenken over uw eisen en die van het product”, aldus NCAB.

NCAB: een goed begin is het halve werk

De lokale ontwerpondersteunende teams kunnen u 
adviseren over initiatieven op het gebied van value 
engineering, om u zo te helpen het best mogelijke 
ontwerp of herontwerp te realiseren voor de rendabele 
productie van printplaten, van prototype tot massa-
productie. Deze technici hebben jarenlange ervaring 
met de productie van printplaten – met name met het 
produceren van printplaten zonder daarbij afbreuk te 
doen aan uw ontwerpdoelstellingen.

Efficiënt constructieproces met de juiste 
specificaties
Meer dan 30% van de datapakketten die NCAB 
ontvangt, bevatten elementen of eigenschappen die 

problemen bevatten. Het oplossen van deze 
technische problemen kan lang duren, en dat 
heeft negatieve invloed op de totaalkosten. 
Daarom werken NCAB-technici systema-
tisch aan het oplossen van onduidelijkheden 
in de specificaties. Deze methode is efficiënter, 
waardoor problemen sneller zijn op te lossen 
en de marktintroductietijd korter is.

Alleen gekwalificeerde fabrieken
NCAB heeft een uniek offerteproces ontwik-
keld, waarbij het offertesysteem gekoppeld 
wordt aan een database van goedgekeurde 
fabrieken en hun mogelijkheden. Dit resul-

teert in een maatwerk-offerte die zo veel mogelijk voldoet aan eisen 
op het gebied van productiespecificatie, technologie, volume en 
doorlooptijd. “Samen met onze kennis en ervaring stelt dit ons 
in staat om al in de offertefase de meest geschikte fabriek voor uw 
product te selecteren, aldus NCAB.                                                •
NCAB Group
(0344) 622 556
www.ncabgroup.com
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U I T G E L I C H TU I T G E L I C H T Een van de specialisten, Luisa 
Lindstrand, Quality Manager 
NCAB Group Sweden, aan het 
werk in het NCAB-lab op het 
hoofdkantoor in Zweden.

De grid-emulator IT7900 van Itech is een vierkwadrant AC/
DC-voeding/belasting met bijzonder veel functionaliteit. Het is zowel 
een AC- als een DC-voeding. Als AC voeding is een DC-offset mogelijk 
terwijl als DC-voeding een AC-rimpel op de uitgangsspanning gesu-
perponeerd kan worden. Als AC-grid-emulator kunnen ‘netvervuiling’ 
en harmonischen worden gegenereerd; ook willekeurige golfvormen 
behoren tot de mogelijkheden. De grid-emulator kan zowel vermogen 
leveren als opnemen; in dat laatste geval wordt het vermogen terug-
geleverd aan het net. De IT7900 kan ook als vierkwadrant-versterker 

worden ingezet, wat bij PHIL-applicaties van 
pas komt. De unit kan ook worden gebruikt 
voor enkelfase gridvoeding, driefase grid-
voeding, omgekeerde fase gridvoeding en als 
meerkanaals AC-voeding. Met meerdere units 
is het mogelijk om een 6-fase- net of 12-fase-
net te emuleren. Er is voorzien in een profes-
sionele anti-islanding testmodus waarbij RLC-
parameters door de gebruiker gedefinieerd 
kunnen worden. Ingebouwd is ook een nauw-
keurige power analyzer. Met de ingebouwde 
datalogger-functie kunnen meetresultaten 
gedurende lange tijd in het interne geheugen 
worden opgeslagen. De IT7900-serie bestaat 
uit zes modellen: een enkelfase 5kVA-unit, 
enkel- of driefase-unites voor 6 kVA, 9 kVA, 
12 kVA en 15 kVA en een 15kVA-slave-unit. 
Door het combineren van één master met tien 
slave-units is het mogelijk om een 165-kVA 
grid-emulator te creëren. Voor nog meer ver-
mogen kunnen tot zes master-units parallel 
worden geschakeld tot een maximaal vermo-
gen van 960 kVA.                                             •
T.T.M.S. BV
(0252) 621 080
www.ttms.nl

Grid-emulator

Om zeker te zijn van hoogwaardige transmitters voor draadloos opla-
den, heeft het Wireless Power Consortium (WPC) de Qi 1.3-specifica-
tie uitgebracht met een uitgebreid vermogensprofiel. Voor deze nieuwe 
specificatie zijn hoogbeveiligde authenticatie-IC’s vereist voor full-ser-
vice ondersteuning. Daarom heeft Microchip de nieuwe TrustFLEX 
ECC608 (industriële kwaliteit) en de Trust Anchor TA100 (automotive 
kwaliteit) ontwikkeld in combinatie met secure key-services voor Qi 
1.3-power transmitters. Samen vormen ze een alles-in-één beveiligd sub-
systeem voor consumenten- en automotive systemen. De Qi 1.3-specifi-
catie verplicht tot de toevoeging van een beveiligd opslag-subsysteem dat 
voorziet in een secure key, inclusief X.509-certificaten om de herkomst 

Oplossing voor draadloos laden
en kwaliteit van de gecertificeerde power transmitter 
cryptografisch te verifiëren. Wanneer een ontvanger, 
bijvoorbeeld in een mobiele telefoon, op een Qi 1.3 
power transmitter wordt geplaatst, kan hij in eerste 
instantie een lading van 5 W of helemaal geen lading 
accepteren. Na een succesvolle ECC-authenticatie op 
basis van X.509 waaruit blijkt dat de lader een goed-
gekeurd apparaat is dat geen schade kan toebrengen, 
accepteert de telefoon een lading van 15 W, waardoor 
de oplaadtijd aanzienlijk wordt verkort. Microchip is 
nu een WPC-gelicenseerde Certificate Authority die 
niet alleen vooraf geconfigureerde veilige opslag-sub-
systemgen levert die de complexiteit en ontwikkelings-
tijd verminderen, maar ook de technische drempel 

verlagen door namens Microchip-klanten de complete key-
procedure uit te voeren.                                                            •
Microchip Technology Europe BV
(0416) 690 399, www.microchip.com

www.ncabgroup.nl
www.marktechnical.nl
www.marktechnical.nl
www.inrato.com
www.inrato.com
www.inspectora.nl
www.inspectora.nl
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Steeds hogere schakel- en signaalfrequen-
ties in moderne apparatuur leiden tot steeds 
hogere eisen aan de meettechniek. De 
juiste bandbreedte van het meetinstrument 
is essentieel voor de nauwkeurige meting 
van deze signalen. Een ruisarme ingangs-
trap en een hoge samplefrequentie zijn 
belangrijk om een hoge signaalintegriteit 
te waarborgen. De nieuwe oscilloscoopse-
rie SDS6000A van Siglent komt aan deze 
eisen tegemoet. Het bedieningsconcept is 
doordacht en intuïtief, waardoor metingen 
snel kunnen worden geconfigureerd en de 
efficiency in het laboratorium wordt ver-
hoogd. De SDS6000A-oscilloscoopserie is 
beschikbaar met een maximale bandbreedte 
van 2 GHz. Naast de hogere bandbreedte 
biedt het instrument 5 GS/s per kanaal en 

is de ESR-interpolatietechniek (Enhanced 
Sample Rate) geïmplementeerd voor 
equivalente sample rates tot 10 GS/s per 
kanaal. De nieuw ontworpen ingangstrap 
levert uitstekende prestaties. Dit betekent 
dat zelfs de kleinste signalen in het laagste 
verticale bereik (500 µV/div) nauwkeurig 
kunnen worden bemonsterd. Bovendien 
verbetert de geïmplementeerde HiRES-
functionaliteit de verticale resolutie van 8 
bit tot maximaal 16 bit. De oscilloscoop is 

2GHz-oscilloscoop
leverbaar met bandbreedtes 
van 500 MHz, 1 GHz en 
2 GHz. Het acquisitiege-
heugen heeft een maximale 
grootte van 500 Mpts en 
is verdeeld over 1, 2 of 4 
kanalen. De instrumen-
ten kunnen tot 750.000 
golfvormen per seconde 
opnemen. Samen met de 
uitgebreide triggermoge-
lijkheden kunnen zeldzame 
gebeurtenissen snel en effi-
ciënt worden geïsoleerd.   •
Tooltronics BV
(088) 291 66 55
www.tooltronics.nl

De Commander S van Control Techniques 
is een frequentieregelaar die eenvoudig te 
monteren is, gemakkelijk in het gebruik 
is en betrouwbaar en efficiënt werkt. De 
Commander S is uitermate geschikt voor 
eenvoudige toepassingen. Om de kosten te 
beperken is een intelligente ventilatorrege-
ling geïmplementeerd. Ook is Modbus RTU 
standaard en is er een geïntegreerd C1 EMC-

filter. De Commander S is 
verkrijgbaar in 3 uitvoerin-
gen voor vermogens van 
0,18 kW tot 4 kW. Deze 
nieuwe micro-frequentiere-
gelaar voldoet aan de vereis-
ten voor energie-efficiëntie 
volgens de EU Ecodesign-
regelgeving. De frequen-
tieregelaar is geschikt voor 
DIN-rail montage. De 
compacte afmetingen en het 
feit dat de regelaars tegen 
elkaar aan geïnstalleerd 
mogen worden, besparen 

Eenvoudige frequentieregelaar
dure ruimte in de schakelkast. De namen 
van de aansluitklemmen zijn lasergeprint op 
de kunststof behuizing. De Commander S 
wordt geleverd inclusief een app-interface. 
De Marshal-app is een gebruiksvriendelijke 
interface waarmee de gebruiker de frequen-
tieregelaar kan inregelen en diagnoses kan 
stellen. De Marshall-app is beschikbaar 
voor Android en iOS. Dankzij de NFC-
technologie kunnen frequentieregelaars in 
amper 60 seconden worden ingesteld.         •
Nidec Netherlands BV
(0184) 420 555
www.nidec-netherlands.nl

Simulation 2022 van Altair 
bevat veel nieuwe functies 
en updates voor bestaande 
oplossingen, die het aan-
bod voor simulaties zowel 
verbreden als verder speci-
aliseren. De nieuwe versie 
van de simulatiesoftware 
bevat functies die gebruikers 
helpen antennes met een 
bijzonder hoge nauwkeurig-
heid te simuleren, ontwer-
puitdagingen sneller op te 
lossen, en daarnaast meer 
tools voor het ontwikkelen 
van applicaties voor geavan-
ceerde rijhulpsystemen 
(ADAS). Altair Simulation 

2022 ondersteunt het automatiseren van 
realistische 5G-stralingspatronen en bevat 
onder andere functies voor hybride ray-tra-
cing patronen en roterende dopplereffecten 
voor ray-based solvers. Altair Simulation 
2022 bevat verder een aantal updates voor 
de AEC-markt, zoals ondersteuning voor 
nieuwe bouwstandaarden. Via de Altair 
Units-licenties hebben klanten toegang tot 
alle beschikbare software en kunnen zij op 
het juiste moment in een project de juiste 
AEC-oplossing benutten. Toevoegingen zijn 
de voormalige S-FRAME software, SimSolid 
voor snelle analyses en HyperWorks voor 
geavanceerde meshing, vloeistofdynamica 
(CFD), simulaties van windbelastingen en 
nog meer toepassingen. Altair Simulation 
2022 bevat tevens meer mogelijkheden voor 

Simulatie-oplossing

het ontwerpen van printplaten en andere 
elektronica, die gebruikers beter in staat stel-
len om slimme componenten, producten en 
systemen te ontwerpen en te implementeren. 
Altair PollEx beschikt nu over uitgebreide 
functies voor ontwerpverificatie, signaalinte-
griteit en PCB-modellering.                       •
Altair Engineering GmbH
(06) 5207 3825
www.altair.com

Motion Fleet Management (WMFM) van 
WEG is een tool waarmee de werking en 
het onderhoud van industriële componenten 
kan worden geregeld en bewaakt. WMFM 
is toepasbaar bij motoren, aandrijvingen, 
tandwielkasten en andere installaties. De 
tool kan ongeplande stilstand verminderen, 
onderhoud optimaliseren en grote industriële 
processen efficiënter maken. De tool gebruikt 
een cloud-gebaseerde computertechniek en 
het Internet of Things om de bedrijfstoe-
stand van industriële machines te monitoren. 
WMFM verzamelt gegevens en verwerkt ze 
om waardevolle real-time inzichten te delen 
met managers en technici, wat uiteindelijk 
leidt tot een beter machinebeheer. De data-
verwerking van WMFM vindt zowel plaats 

in de randapparatuur (edge) 
als in de cloud. Hierdoor 
kan op machineniveau snel 
kan worden gereageerd, ter-
wijl bovendien een uitge-

Smart monitoring-tool
breide data-analyse in de cloud mogelijk is. 
De tool heeft tevens speciale AI-modules die 
een geautomatiseerde storingsdiagnose kun-
nen uitvoeren, gebaseerd op historische rap-
porten en trends. Deze rapporten geven een 
holistisch beeld en laten zien hoe het hele 
machinepark presteert, waardoor managers 
meerdere machines en zelfs hele fabrieken in 
een enkele omgeving kunnen monitoren. De 
data verschijnen op een gebruiksvriendelijk 
dashboard met indicaties, grafieken en histo-
rische meetgegevens om begrijpelijke analyses 
te kunnen maken.                                         •
WEG Netherlands
(088) 934 65 00
www.weg.net/nl

https://www.micro-epsilon.com
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PSENcode voor de hekbewaking
Voor de hekbewaking biedt PSENcode – in het smalle, 
compacte en grote formaat – maximale bescherming 
tegen manipulatie dankzij RFID-technologie. In de 
uitvoering unicaat volledig gecodeerd is er maar één 
actuator die de sensor accepteert (sleutel-slot-principe). 
Dankzij de serieschakeling met andere sensoren zoals 
PSENcode, PSENslock, PSENsgate tot PL e volgens 
EN/ISO 13849-1 krijgt u een zeer economische en 
tevens veilige oplossing!

PSENcode voor de positiebewaking
Een variant van de gecodeerde veiligheidsschakelaar 
PSEN csx.19 is geschikt voor de veilige positiebewa-
king. Daarbij zorgt PSENcode voor de veilige bewaking 
van maximaal drie posities, die de sensor ook goed uit 

PSENcode is zowel bedoeld voor de standbewaking van afschermingen volgens 

EN 60947-5-3 als voor de positiebewaking. Door de geïntegreerde analyse en de 

standaardpoorten is PSENcode compatibel met producten van andere fabrikanten. 

Zo past de gecodeerde veiligheidsschakelaar optimaal in uw omgeving en maakt hij 

het later aanpassen van uw installaties mogelijk! Combineer PSENcode met Safety 

Device Diagnostics en analyseer grote hoeveelheden diagnosegegevens om service-

werkzaamheden te voorkomen en stilstandtijden te verminderen!

Gecodeerde, contactloze 
veiligheidsschakelaar PSENcode
Veiligheidsschakelaar voor de hek- en positiebewaking

elkaar kan houden. De diagnose vindt snel en 
gebruiksvriendelijk via een LED-indicator plaats, 
ongeacht of het compacte of grote formaat wordt 
gebruikt. Door het gebruikte type aansluiting 
(stekker M12, 5-polig) past de nieuwe PSENcode 
perfect in elke systeemomgeving!

Uitgelicht: De PSEN cs5 en PSEN cs6

PSEN cs5
RFID-veiligheidsschakelaar met 2 veilige 
HL-uitgangen, 8-pol. M8-connector(male), 
ondersteuning voor SDD, IP67, 4 bedieningsrich-
tingen, schakelafstand (bedienpen op markering 
rechthoek): 11 mm, sao = 8 mm, sar = 20 mm, VP 
= 1 gecodeerde schakelaar met bedienpen.
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PSEN cs6
RFID-veiligheidsschakelaar met 2 veilige 
HL-uitgangen, 8-pol. M8-connector(male), 
ondersteuning voor SDD, IP67, 4 bedie-
ningsrichtingen, schakelafstand (bedienpen 
op markering rechthoek): 11 mm, sao = 8 
mm, sar = 20 mm, VP = 1 volledig geco-
deerde schakelaar met bedienpen. Er zijn in 
totaal 8 inleerprocessen mogelijk.

Maximale bescherming tegen 
manipulatie in de kleinste ruimte – 
de voordelen
•  Maximale veiligheid en beschikbaarheid 

van uw installaties
•  Maximale bescherming tegen manipula-

tie
•  Veelzijdig inzetbaar en flexibele montage
• Ongevoelig voor schokken en trillingen
•  Ruimtebesparende installatie dankzij 

compacte behuizing
•  Overzichtelijke LED-indicator voor 

snelle diagnose
•  Veilige totaaloplossing in combinatie 

met Pilz-besturingstechniek

Gemeenschappelijke kenmerken 
van de gecodeerde veiligheids-
schakelaars
•  Werking: RFID-transpondertechnologie 

(niet-magnetisch werkingsprincipe)
• Diagnose-interface: 3 LED’s
• Formaten: smal, compact of groot
• Uitgangen: 2 veiligheidsuitgangen
• Ingangen: 2 veiligheidsingangen
• Beschermingsgraad: IP67 / IPK69K
•  Codering van PSENcode voor hekbe-

waking: gecodeerd, volledig gecodeerd, 
unicaat volledig gecodeerd

•  Codering van PSENcode voor positie-
 bewaking: gecodeerd                            •
Pilz 
(0347) 320 477
www.pilz.nl

Familie van PIC- en AVR-microcontrollers uitgebreid
Met slimme telefoons, autonome voertuigen 
en draadloze 5G-connectiviteit die het land-
schap van embedded ontwerpen in 2022 
domineren, veroveren de 8-bit PIC- en AVR-
microcontroller-series van Microchip een 
steeds groter deel van de markt. Microchip 
introduceert nu vijf nieuwe productseries en 
meer dan 60 nieuwe individuele componen-
ten die ontwerpers van ingebedde systemen 
eenvoudige oplossingen bieden voor de meest 
voorkomende problemen. Deze componenten 
combineren ASIC-achtige functies met een 
eenvoudig ontwikkeltraject dat traditionele 
MCU-functies aanvult zodat ze kunnen wor-
den geconfigureerd als slimme periferiechips. 
De uitdaging om met meerdere voedingsspan-
ningen te werken is een veel voorkomende situ-
atie in systemen waarin chips op verschillende 
spanningen werken. Voor dit soort systemen is 
normaliter hardware nodig die de spannings-

niveaus aanpast, hetgeen extra kosten met zich 
meebrengt. Bij de MVIO-periferiebouwsteen 
van de meest recente 8-bit MCU’s kan een 
enkele poort van de MCU werken in een ander 
spanningsdomein dan de rest van de MCU, 
zodat er geen externe componenten nodig zijn. 
Sommige systemen vragen om snelle reacties, 
die moeilijk gerealiseerd kunnen worden met 
softwaregebaseerde verwerking. De kernon-
afhankelijke periferiebouwstenen (die in tal 
van PIC- en AVR-producten beschikbaar 
zijn, kunnen worden geprogrammeerd met 
de MPLAB-codeconfigurator en eenvoudig 
worden gekoppeld om een hardware-verwer-
kingsketen te vormen. Dit maakt het mogelijk 
om klantspecifieke periferie samen te stellen 
met uitsluiting van softwarematige cyclustijd-
verwerking. Microchip levert een compleet 
ontwikkel-ecosysteem van hardware- en soft-
ware-hulpmiddelen, waaronder de MPLAB X 

en MPLAB Xpress geïntegreerde ontwikkel-
omgevingen en de MPLAB-codeconfigurator, 
die een intuïtieve grafische interface biedt voor 
het genereren van productieklare instellings- 
en toepassingscode voor op 8-bit MCU’s geba-
seerde projecten.                                               •
Microchip Technology Europe BV
(0416) 690 399
www.microchip.com

De MCB RAME012 van Vishay 
Intertechnology is een miniatuur-positie-
sensor met een kleine buitendiameter van 
12,7 mm, die een hoge nauwkeurigheid en 

resolutie combineert met een grote betrouw-
baarheid en duurzaamheid. De sensor is 
daarmee geschikt voor zware werkomgevin-
gen van militaire en industriële toepassin-
gen. De absolute magnetische draai-encoder 
maakt gebruik van geavanceerde contactloze 
technologie om meer dan 11-bit-nauwkeu-
righeid en 14-bit-resolutie te bereiken en 
tegelijk bestand te zijn tegen externe mag-
netische velden, luchtvervuiling, trillingen, 
mechanische schokken en temperatuurver-
anderingen. Het apparaat heeft een bruik-
bare elektrische hoek van 360° en werkt bin-
nen een temperatuurbereik van –40 °C tot 

+105 °C. Het ontwerp van de behuizing van 
de RAME012 en het geringe gewicht van 
minder dan 11 gram maken hem ideaal voor 
toepassingen waar weinig ruimte beschik-
baar is, maar toch een hoekverdraaiing met 
hoge nauwkeurigheid moet worden gede-
tecteerd. De sensor is verkrijgbaar als single-
turn variant met een SSI-uitgang; andere 
mechanische en elektrische interfaces zijn op 
aanvraag verkrijgbaar.                                 •
Vishay BC Components
(040) 259 07 00
www.vishay.com

Miniatuur-positiesensor

Binnen het vakgebied van de medische instru-
mentatietechnologie vormen de aanwezigheid 
van vloeistoffen en de strenge hygiënische eisen 
altijd weer een uitdaging. Productontwikkelaars 
moeten de optimale balans vinden tussen func-
tionaliteit, bescherming en ontwerp. De mini-
atuurconnectoren uit de 770 NCC-serie van 
Binder (‘Not Connected Closed’) zijn daarvoor 
heel geschikt, en bieden ook voordelen voor 
industriële gebruikers. In aangesloten toestand 
bieden de connectoren beschermingsgraad 
IP67: stofdicht en beschermd tegen tijdelijke 
onderdompeling. In losgenomen toestand 
bieden ze IP54-bescherming tegen aanraking, 
stof en spatwater uit alle richtingen. De serie 
is voornamelijk ontworpen voor gebruik in 

industriële en healthcare-omgevingen waar 
vloeibare media voorkomen. De connectoren 
zijn uitgerust met een handig en betrouw-
baar bajonet-vergrendelingssysteem dat snel 
en veilig aansluiten en losnemen garandeert. 

De 8-polige connectoren van de 770 NCC-
serie met bajonetvergrendeling (in rechte uit-
voering) zijn voorzien van in vorm geperste, 
UL-gekeurde PUR- of PVC-kabels, waardoor 
assemblage in het veld niet nodig is. Ze worden 
geleverd met standaard kabellengtes van 2 m 
en 5 m; andere lengtes zijn op bestelling lever-
baar. De geleiders hebben een doorsnee van 
0,25 mm2 bij een kabeldikte van 6 mm. De 
aangegoten kabelconnectoren zijn ontworpen 
voor een maximale spanning van 175 V bij een 
stroom van 2 A.                                                •
Binder Nederland BV
(023) 574 70 46
www.binder-connector.nl

Connectoren voor gezondheidszorg en industrie

www.rotero.com
www.rotero.com
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Miniatuur-
naderingsschakelaars
De miniatuur-naderingsschakelaars uit de 
IMM-serie van Sick zijn ideaal voor toepas-
singen waarbij de installatieruimte beperkt 
is. Met een aantal nieuwe varianten en betere 
prestaties zijn ze breed inzetbaar. De senso-
ren zijn nu verkrijgbaar met een ultrakorte 
behuizing van 12 mm en met schakelsnel-
heden van 4,2...5 kHz. De nieuwe IMM-
serie is ook voorbereid op Industry 4.0, want 
zelfs in de kleinste behuizing is IO-Link 1.1 
beschikbaar. Dankzij een drievoudige scha-
kelafstand tot 6 mm herkennen de IMM’s 
objecten op grote afstand. Door hun geringe 
bouwgrootte, gering gewicht en precieze en 
snelle schakelgedrag zijn IMM’s ideaal voor 
zeer dynamische handling- en montagepro-
cessen. ASIC-technologie maakt de integratie 
van een visuele instelhulp mogelijk, alsmede 
communicatie via IO-Link. Dit bespaart tijd 
bij de inbedrijfstelling, beperkt het aantal 
installatiefouten en maakt de sensoren met-
een tot dataleveranciers voor toekomstige 
automatiseringstoepassingen. Belangrijkste 
eigenschappen: bouwvormen M4...M5 met 
diameters van 3 mm tot 6,5 mm; schakelaf-
standen 0,6 mm tot 6 mm; korte behuizin-
gen vanaf 12 mm; roestvaststalen behuizing; 
voorzien van IO-Link 1,1; instelbare schakel-
vertraging; temperatuurbereik –25 °C tot +70 
°C; beschermingsgraad IP67.                         •

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

De SEM6500 van Voltcraft, ontworpen als 
een visueel onopvallende, compacte tussen-
stekker, ontpopt zich tot een echte blikvan-
ger zodra een verbruiker wordt aangesloten: 
de doorlopend veranderende kleur van de 
stijlvolle LED-lichtring signaleert een laag 
of hoog verbruik. Donkergroen staat voor 
zuinig energieverbruik, rood staat voor hoog 
verbruik. De uitgebreide verbruiksgege-
vens kunnen op elk moment comfortabel in 
CSV-formaat op een computer, smartphone 
of tablet worden geëvalueerd. Analyse van 
afzonderlijke dagen, weken, maanden of zelfs 
jaren, het is allemaal mogelijk - langdurige 
gegevensregistratie is dankzij de hardware-
onafhankelijke opslag in de cloud geen pro-
bleem meer. Er is op elk moment een breed 

Upgrade voor kabel- 
en netwerktester
Van de LinkIQ kabel- en netwerktester van 
Fluke Networks is een upgrade beschikbaar. 
Hiermee krijgt het instrument meer moge-
lijkheden om IP-netwerken te testen en sto-
ringen te zoeken, en industriële ethernetka-
bels te testen. Deze nieuwe software wordt 
geleverd in alle nieuwe LinkIQ-toestellen 
en is beschikbaar als gratis upgrade voor 
bestaande klanten. De nieuwe release omvat: 
uitgebreide netwerkcontrole; kabelcontrole 
met twee koppelingen; gebruikersinterface 
met ondersteuning van 12 talen; nieuwe 
versie van de LinkWare PC-software. De 
softwareversie 1.1 is beschikbaar in nieuwe 
LinkIQ kabel- en netwerktesters, en op www.
flukenetworks.com/LinkIQ.                        •

Fluke Nederland BV
(040) 267 51 00
www.fluke.nl

scala aan vergelijkende analyses beschikbaar 
voor afzonderlijke perioden om de efficiëntie 
van apparaten en systemen te controleren. 
Met de TUYA-app is het draadloze stopcon-
tact op elk moment via WiFi, of ook onder-
weg, te bedienen en zijn alle gegevens in de 
cloud beschikbaar en te evalueren. Op deze 
manier kunnen ook stroomstoringen over-
zichtelijk worden gedocumenteerd en geda-
teerd. Dit kan bijvoorbeeld van belang zijn 
voor verzekeringsclaims. Meer verbruikers 
in één ruimte? Als één stopcontact niet vol-
doende is, biedt de SEM8500 uitkomst. De 
nauwkeurigheid en functionaliteit zijn iden-
tiek aan de SEM6500, maar hij heeft in totaal 
zes stopcontacten en meet voor elk ervan 
onafhankelijk het verbruik. De Voltcraft 

SEM8500 heeft bovendien een master-slave-
functie en een USB-oplaadpoort.                   •
Conrad Electronic Benelux BV
(088) 428 54 90
www.conrad.nl

Energiekosten meten en verlagen

https://www.rohde-schwarz.com/nl/products/test-and-measurement/oscilloscopes/rs-scope-rider-handheld-oscilloscope_63493-156160.html
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Als uitbreiding van de DTMOSVI-
serie introduceert Toshiba vier N-kanaal 
super-junction power-MOSFET’s. De 
nieuwe componenten zullen voorname-
lijk worden gebruikt in voedingen voor 

650-V N-kanaal power-MOSFET
industriële en verlich-
tingsdoeleinden en andere 
toepassingen waar uiterste 
efficiëntie met een kleine 
vormfactor gecombineerd 
moet worden. De nieuwe 
MOSFET’s (TK090E65Z, 
TK110E65Z, TK155E65Z 
en TK190E65Z) heb-
ben een 40% lager pro-
duct van de drain-source 
on-weerstand (RDSON) en 
de gate-drain lading (Qgd) 
vergeleken met de vorige 
DTMOS-generatie. Dit 
uit zich in een aanzienlijke 
afname van schakelverlie-

Aan de LHA-serie van 
Cosel zijn twee compacte 
open frame-voedingen 
voor veeleisende industriële 
toepassingen toegevoegd. 
De LHA10F en LHA15F 
profiteren van de nieuwste 
schakeltechnologieën en 
zijn 15% kleiner en heb-
ben een lekstroom die 50% 
geringer is dan bij con-
ventionele producten. De 
LHA10F en LHA15F zijn 
ontworpen voor gebruik in 
een breed scala aan toepas-
singen en hebben een breed 
werktemperatuurbereik van 

Industriële open frame-voedingen

–10 °C tot +70 °C. De voedingen zijn UL/
EN62368-1-gecertificeerd. Naarmate sys-
temen steeds sterker worden geïntegreerd, 
vereist fabrieksautomatisering steeds com-
pactere voedingen die in verschillende 
omgevingen veilig kunnen werken. De 

De nieuwe AEC-Q200-
gekwalificeerde oplaad-
weerstand van Vishay 
combineert hybride draad-
gewonden technologie met 
een standaard behuizing. 
Met een bedrijfstempe-
ratuurbereik tot +250 
°C kan de Vishay MCB 
HRHA worden ingezet 
als voor- en ontlaadweer-
stand in omvormers en 
converters voor elektri-
sche, hybride elektrische 
en plug-in hybride voer-
tuigen. Doorgaans moe-
ten ontwerpers meerdere 

Draadgewonden laadweerstand
dikkefilm-weerstanden gebruiken om aan 
de hoge pulsvereisten van deze toepassin-
gen te voldoen. Met het tienvoudige van 
de energieabsorptie in hetzelfde formaat 
(6 kJ gedurende 300 ms), kan dankzij de 
HRHA één component worden gebruikt 
en kunnen de systeemkosten worden 
gereduceerd. De nieuwe component is 
belastbaar tot 90 W op roestvrij staal en 
54 W op Pamitherm.De weerstand heeft 
een tolerantie van niet meer dan ±5%, 
een temperatuurcoëfficiënt tot ±100 
ppm/°C en een waardenbereik van 1 Ω tot 
1 kΩ. De HRHA kan eenvoudig worden 
gemonteerd en heeft een 6,35 mm faston-
aansluiting. Het apparaat kan op een 
koellichaam worden gemonteerd en is ver-

COLUMN

World of Technology & 
Science 2022

Tijdens de World of Technology & Science 2022 
wordt rationele en technische deskundigheid rond 
kerncentrales, de semiconductorindustrie, roboti-
sering en de aanpak tijdens de Covid-19 pandemie 
benadrukt in vier aparte seminars.
Voor een breed technisch publiek is het interessant 
te weten hoe de techniek van de huidige kerncentra-
les werkt. Of hoe nucleaire installaties geïnspecteerd 
worden en hoe de toekomstige ‘Generatie 4 reactoren’ 
vormgegeven worden. De deskundigen presenteren 
de heldere kennis, om te garanderen dat installaties 
veilig en robuust zijn.
Zo geldt het ook voor de Covid-experts. Drie deskun-
digen, die een belangrijke rol hebben mogen vervul-
len in persoonlijke beschermingsmiddelen, testen en 
de ontwikkeling van vaccins, geven een nuchter beeld 
van de benodigde acties in die twee jaar die achter ons 
liggen, maar zij haken ook in op de mogelijke lessen 
voor de toekomst van de zorg.
In het seminar rondom robotisering wordt door een 
onderzoeker van MIT een presentatie verzorgd over 
de impact van robotica op de industrie, de econo-
mie en de arbeidsmarkt. Vanuit de WUR vertelt een 
onderzoeker over de lessen van de natuur. Hij gaat 
met name in op de griptechnologie van kikkers en 
wat we daardoor kunnen verbeteren met robotisering. 
Twee concrete voorbeelden in de industrie van Moba 
en Marel maken dit seminar compleet.
De inhoud van het seminar over de Impact van de 
semiconductor Industry is nog niet volledig afgerond. 
Er worden wereldspelers betrokken bij dit programma 
en zo gauw alles zeker is, kom ik er in deze column op 
terug.Ook al zijn alleen deze seminars al prachtig te 
noemen. Er is voor iedereen wat wils. Vanuit de vijf 
werelden wordt aandacht gegeven aan technologie in 
Industrie, Zorg en Wetenschap.
Zo gaan seminars in op Internet of Things, 
Autonomous Operations, Waterstof, Industrial Cyber 
Security, aandrijftechniek, procesoptimalisatie, voed-
selveiligheid, veilig werken met gevaarlijke stoffen, 
hardware design en user interface design. Een sterk 
en volledig aanbod.
U krijgt de kans om nuchtere expertise te zien, te 
horen en mee te maken.
Waarom is dit de inhoud van een column waard? In 
plaats van de dagwaarde van politieke beschouwin-
gen of de emotionele reactie op een beladen onder-
werp, geven de sprekers in de seminars een technische 
insteek. Met mensen, samenwerking en technologie 
kunnen belangrijke maatschappelijke uitdagingen 
worden opgelost en dat verdient een groot podium 
op de WoTS 2022.

Paul Petersen
FHI, federatie van 
technologiebranches

zen ten opzichte van eerdere componenten. 
Als gevolg hiervan zullen ontwerpen waarin 
de nieuwe MOSFET’s zijn verwerkt, een 
hoger rendement vertonen. De vier nieuwe 
componenten bieden alle een drain-source 
spanning (VDSS) van 650 V bij een drain-
stroom (ID) van maximaal 30 A. De drain-
source on-weerstand bedraagt slechts 0,09 
Ω en de gate-drain lading bedraagt slechts 
7,1 nC, waardoor weinig verliezen optreden 
bij high-speed applicaties. Alle MOSFET’s 
hebben een industriestandaard TO-220 
through-hole behuizing.                           •
Toshiba Electronics Europe
+49 211 5296 0
http://toshiba.semicon-storage.com

LHA10F en LHA15F zijn ontworpen met 
robuuste isolatie en uiterst geringe lekstro-
men in het achterhoofd. Beide voedingen 
zijn ontworpen voor wereldwijde toepas-
singen met een ingangsspanningsbereik van 
85 VAC tot 264 VAC enkelfasig. De voedin-
gen zijn verkrijgbaar met vijf uitgangsspan-
ningen (3,3 V, 5 V, 12 V, 15 V en 24 V). 
Bij beide modellen kan de uitgangsspan-
ning van 3,3 V worden bijgeregeld in een 
bereik van 2,85 V tot 3,63 V; alle andere 
uitgangsspanningen zijn af fabriek vast 
ingesteld.                                                 •
Powerbox Benelux BV
(076) 501 58 56
www.prbx.com

krijgbaar met een optionele geïntegreerde 
zekering.                                                    •
Vishay BC Components
(040) 259 07 00
www.vishay.com

Speciaal voor veeleisende industriële auto-
matiseringstoepassingen levert Yaskawa 
een reeks ASIC’s. Een voorbeeld is de 
Triton. Deze innovatieve processor com-

Industriële processoren
bineert industrieel gigabit 
Ethernet-communicatie, 
PLC, backplane-master en 
motion controller in één 
robuuste chip. Dit resul-
teert in lage cost of owner-
ship, dankzij door de geïn-
tegreerde backplane en zeer 
lage energieconsumptie. 
Door het uitgekiende ont-
werp levert de Triton maxi-
male prestaties bij tempera-
turen tot +125 °C. Triton is 
uitgerust met geïntegreerde 
Ethernet-switch, encryptie 
en een gebruiksklare back-
plane-master. Hij biedt 

daarmee een toekomstbestendige oplos-
sing voor maatwerksystemen met een lage 
total cost of ownership, en kan eenvoudig 
worden geïntegreerd in omgevingen met 
alle gangbare op Ethernet gebaseerde pro-
tocollen of klassieke veldbussen. De chip 
heeft drie kernen. De alles-in-één-oplossing 
biedt real-time industriële communica-
tie, betrouwbare en synchrone backplane-
communicatie en veilige codering. Doordat 
actieve koeling niet nodig is, worden kosten 
en onderhoud gereduceerd en kunnen de 
afmetingen ook kleiner blijven.                 •
Yaskawa Benelux BV
(040) 289 55 00
www.yaskawa.nl
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Verduurzaming en efficiënter energiebeheer zijn onder-
werpen die dagelijks prijken op de agenda bij Nyrstar. De 
productie van zink vergt veel energie, en ondanks dat Budel 
tot de meest energie-efficiënte smelters ter wereld behoort, 
blijft energiebeheer een belangrijk aandachtspunt. Zo is het 
productieproces bijna volledig geëlektrificeerd en is het nu 
zaak om die elektriciteit te vergroenen. Daarom is op het 
terrein van Nyrstar het grootste zonnepark van Nederland 
gebouwd. Bij het productieproces worden ook de nodige 
elektromotoren ingezet. Dirk Wiermans, General Manager 
bij Elsto Smart Solutions: “In het kader van de vergroening 
hebben wij Nyrstar Budel in 2015 reeds geadviseerd om 
gefaseerd de overstap te maken van IE1- naar IE3-motoren 
ofwel energiezuinige motoren”. 

Samenwerkingsovereenkomst 
In het kader van een Europese aanbesteding heeft Elsto zo’n 
5 jaar geleden, samen met de afdeling inkoop van Nyrstar, 
een pakket samengesteld, bestaande uit twee verschillende 
types motoren met een IE-3 classificering, diverse model-
len tandwielkasten en alle daarbij behorende reservedelen. 
Dit pakket dekt nagenoeg alle gebruikte aandrijflijnen in het 
bedrijf en is geheel gericht op duurzaamheid en energie-effi-
ciency. Omdat in de tussentijd er technologisch weer enorme 
stappen voorwaarts zijn gezet, wordt er voortdurend hard 
gewerkt aan het up to date houden van dit pakket. 

Praktijkvoorbeeld
Enige tijd geleden werd een linker en een rechter motor-
reductor met een IE2-classificering binnengebracht in de 
werkplaats. De linker bleek nog goed te zijn en de rechter 
was toe aan vervanging. Als de rechter reductor dan door een 
IE3-model wordt vervangen, dan is het belangrijk om ook de 
linker te vervangen, zodat er in geen geval kleine toerental-
verschillen kunnen optreden. 
In het kader van verduurzaming wordt momenteel, in over-
leg met de engineers van Nyrstar, nagedacht over een gefa-
seerde implementatie van frequentieregelaars. In één keer 
alles aanpassen en vervangen, is bijna onmogelijk. De fabriek 
moet immers doordraaien en aanpassingen moeten inge-
pland worden tezamen met het onderhoud van de machines.

Hogere productieperformance
Leo Gootjes, Hoofd Onderhoud bij Nyrstar Budel vult aan: 
“Nyrstar werkt voortdurend aan optimalisatie van haar pro-
ductieproces, daarbij te allen tijde rekening houdend met de 
veiligheid. Hierdoor is met de jaren de beschikbare ruimte 

Waar vroeger het energiegebruik geen enkel 

probleem was, zien we dat dit langzamer-

hand begint te veranderen. Zeker gezien de 

enorme prijsstijgingen van de afgelopen tijd 

is duurzaamheid een onderwerp dat bij veel 

bedrijven boven aan de agenda staat. Toch is 

het niet zo eenvoudig om snel het energie-

gebruik aan te pakken. Een veilige productie, 

continuïteit en procesefficiency mogen niet 

uit het oog verloren worden. Een duurzaam 

productieproces is bij zinkfabriek Nyrstar in 

Budel dan ook een belangrijk onderwerp. 

Focussen op Smart Solutions 
Veiligheid en beschikbaarheid 24/7

voor de Technische Dienst om storingen op te vangen fors 
kleiner geworden en worden alsmaar hogere eisen gesteld 
aan de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van onze instal-
laties. Dat is een behoorlijke uitdaging, temeer omdat stabiel 
opereren van ons productieproces niet eenvoudig is, gezien 
de vele verschillende samenstellingen van ertsen die worden 
aangeleverd. Erts is namelijk een natuurproduct, afkomstig 
uit verschillende mijnen in de wereld, met steeds een wis-
selende samenstelling en reactie.” 

Onderhoud
Ongeveer 60% van het onderhoud dat wordt uitgevoerd is 
inspectief en preventief onderhoud en slechts 40% is cor-
rectief. Elsto Smart Solutions is één van onze experts voor 
elektrische en mechanische componenten die vervangen of 
gereviseerd moeten worden of als er metingen moeten worden 
uitgevoerd. Met name het feit dat ze een goed geoutilleerde 
werkplaats hebben, is voor Nyrstar een grote pré. Het komt 
wel eens voor dat Nyrstar Budel voor een defect component 
geen vervanging meer op voorraad heeft en dan is Elsto de 
‘vliegende achtervang’. Zo’n defect component wordt dan in 
hun werkplaats gerepareerd of er wordt een vervangend pro-
duct geleverd uit bijvoorbeeld de voorraad van Elsto Drives & 
Controls. Ook bij de grotere onderhoudsstops vraagt Nyrstar 
Elsto om componenten mee terug te plaatsen, als ze zelf onvol-
doende capaciteit hebben of niet de juiste expertise in huis 
hebben. Denk bijvoorbeeld aan een hoogspanningsmotor met 
glijlagers van weleer, die een soort axiale verplaatsing heeft bij 

de opstart van een proces. Dit moet exact worden uitgeklokt 
en uitgemeten en dat is echt werk voor experts.

Retrofitten
Retrofitten wordt bij fabrieken als deze steeds belangrijker. 
Zo heeft Elsto onlangs Nyrstar binnen enkele dagen een 
alternatief geboden voor een hele grote 2,6 MW bij 10 kV 
motor die niet meer leverbaar was. Omdat een alternatief 
net niet paste in de opstelling ter plaatse, is door Elsto in zeer 
korte tijd een subframe ontworpen, doorgerekend gebouwd 
en geïnstalleerd samen met de motor. “In zulke situaties 
komt onze expertise het beste tot zijn recht”, aldus Dirk 
Wiermans, Technisch Manager bij Elsto Services.

Resultaten
“In de loop der jaren heeft Nyrstar Budel door de hierboven 
beschreven aanpak aanzienlijk bespaard op het totale ener-
giegebruik en dit is nog maar het topje van de ijsberg”, aldus 
Wiermans. “Als Nyrstar inzet op frequentie-regelaars met 
stroomgeïsoleerde lagers en kiest voor andere motoruitvoe-
ringen dan is er nog veel meer winst te behalen.”                •
Voor meer informatie www.etotaal.nl/achtergrond, 
artikel ‘Focussen op Smart Solutions’.

www.elsto.nl

Auteur: Henriëtte van Norel

 INDUSTRIËLE AUTOMATISERING

Afbeelding 1. Gietcarrousel met gietvormen in de 
gieterij.

Afbeelding 2. Anode- en kathode-platen in celbakken op de 
elektrolyse-afdeling.
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Universele industriële 
connector

De Han 1A van Harting is een compacte, 
betaalbare voedingsconnector, die voor con-
trollers, kleine aandrijvingen en schakelkasten 
kan worden gebruikt en in het veld kan wor-
den geïnstalleerd. De industriële connector is 
gemaakt van moderne kunststof, is licht van 
gewicht en neemt weinig ruimte in beslag. Bij 
de machinebouw wordt de Han 1A gebruikt 
om gereedschappen en modules efficiënt te 
verbinden, met inbegrip van verwarmings- 
of koeleenheden, ventilatoren, besturings-
stations, verlichtingssystemen, aandrijvin-
gen en triltransporteurs. Hij is geschikt voor 
IP20-verbindingen in besturingskasten, maar 
ook voor toepassingen buiten omdat hij een 
bescherming van IP65 bereikt in de vergren-
delde toestand. De Han 1A is een compacte 
en zeer robuuste, rechthoekige connector met 
maximaal twaalf contacten voor het overdra-
gen van data, signalen en vermogen. Gezien 
de modulaire constructie en de verschillende 
gebruiksmogelijkheden is hij in het bijzonder 
geschikt voor gebruik in gebieden waar een 
voeding nodig is voor meerdere kleine aandrij-
vingen, sensoren en apparaten. De Han 1A is 
robuust en gemakkelijk te installeren. Dankzij 
de kliktechnologie is een tijdrovende schroef-
verbinding niet nodig.                         •
Harting BV
(073) 641 04 04
www.hartingbv.nl

Programmeerbare AC-voeding
Als een hoge netvoedingskwaliteit van belang is, 
biedt de nieuwe LMX-serie van Pacific Power 
het antwoord. De lineaire versterkers in de 
LMX-serie stroombronnen zijn ongeëvenaard 
in hun vermogen om zuivere golfvormen met 
een extreem lage vervorming te produceren die 
vereist zijn voor de meest veeleisende AC Test 
Power-toepassingen. De LMX-serie is een uit-
stekende bron van stabiele wisselspanning over 
een frequentiebereik van 15 tot 5000 Hz (kris-
talgestabiliseerd). AC-uitgangsspanningen tot 
600 V zijn mogelijk. De stand alone-modellen 
bieden vermogens van 500 VA tot 6 kVA. 
Voor nog hogere uitgangvermogens kunnen 
meerdere units parallel worden geschakeld om 
systemen te verkrijgen voor vermogens van 8 
kVA tot 30 kVA. De LMX-reeks biedt zowel 

enkelfase- als driefase-modellen. De LMX-
serie biedt een uitstekende signaalkwaliteit met 
uitgebreide controle over spanning, stroom, 
frequentie, fasehoek en transiënts. De uitzon-
derlijk grote bandbreedte (50 kHz) zorgt in 
combinatie met een lage uitgangsimpedantie 
en hoge crestfactor voor geringe vervorming 
bij dynamische belastingen.                              •
TT&MS
(0252) 621 080
www.ttms.nl

Laboratoriumvoeding
Ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum 
van het merk presenteert Voltcraft de krach-
tige DSP-3005V laboratoriumvoeding. Dit 
is een regelbare voeding van 0...30 V, 0...5 
A en max. 150 W. Het LC-kleurendisplay 
van de voeding kan 65536 kleuren weerge-
ven met een resolutie van 240 x 320 pixels. 
Alle parameters kunnen via dit scherm wor-
den ingevoerd en uitgelezen; het apparaat 
geeft de meetgegevens naar wens nume-
riek of in een grafiek weer. De kwaliteit en 
prestaties van dit scherm maken het ook 
mogelijk om complexere processen weer te 
geven, zoals lijstsignalen. Dankzij de com-
pacte behuizing (82 x 142 x 226 mm) is de 
DSP-3005V universeel inzetbaar, ook als 
de ruimte beperkt is. Het apparaat is een 
betrouwbare en discrete assistent, want de 
temperatuurgestuurde ventilatorkoeling is 
stil. De gebruiker kan naar wens overspan-
ning- of overstroombeveiliging instellen, 
snelkeuzeparameters opslaan of lijstsignalen 
uitvoeren. Bovendien is het mogelijk veel-
eisende testopstellingen voor R&D-werk te 
programmeren en te besturen via de SCPI-
compatibele USB-interface. Spanning en 
stroom worden in een programmeerbare 
tabel gedurende een vrij definieerbare tijds-
periode weergegeven en het resultaat kan in 
de golfvormmodus als grafische parameter-
weergave worden geëvalueerd. Daarmee is 
de DSP-3005V onder andere geschikt voor 
testsimulaties bij veranderlijke ingangsspan-
ning en is het apparaat optimaal inzetbaar bij 
het testen van prototypes. De Voltcraft DSP-
3005V is gekalibreerd volgens de fabrieks-
standaard.                      • 

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

https://www.murrelektronik.nl
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Röntgen-inspectiesysteem

Het succesverhaal van Viscom AG op het 
gebied van handmatige en geautomati-
seerde röntgeninspectie (3D-MXI) wordt 

 PRODUCTNIEUWS

voortgezet met een nieuw hoogwaardig sys-
teem: net als de voorganger X8011-II PCB 
biedt de X8011-III uitstekende flexibiliteit 
bij inspectietaken plus een extreem hoge 
resolutie. De nieuw ontworpen behuizing 
weerspiegelt de voordelen van de handma-
tige röntgensystemen van Viscom. Net als 
inspectiepoorten in een productielijn kun-
nen ze zelfstandig volautomatische kwali-
teitscontroles uitvoeren. Uitgebreide ana-
lysefuncties en intuïtieve bediening maken 
een snelle, gemakkelijke en nauwkeurige 
inspectie mogelijk – terwijl systeemge-
bruikers belangrijke informatie over de 
productkwaliteit krijgen. Werken met de 
X8011-III is intuïtief. Om bijvoorbeeld 
fouten bij het solderen van through-hole- 

of SMT-componenten nauwkeurig te iden-
tificeren, kunnen de analyseparameters 
tijdens bedrijf snel en flexibel worden gese-
lecteerd en aangepast. Het systeem geeft 
een duidelijk overzicht van de tools die 
nodig zijn om een inspectieplan te maken 
voor automatische röntgeninspectie. Als 
bijvoorbeeld schaduwvorming van sto-
rende componenten een optimaal beeldre-
sultaat verhindert, kunnen met behulp van 
computertomografie 3D-reconstructies 
worden gerealiseerd voor een betere lokali-
satie van defecten.                                     •
Smd-Tec
+32 16 436 742
www.smd-tec.be

Efficiënte 4G-antenne

De footprint van de 4G-antennes van het 
Britse Antenova zijn bij de nieuwste aan-
winst, de Pharaoh SMD-antenne, gehalveerd 
tot 40 x 50 mm. Ontworpen voor kleine 
printen, dekt Antenova’s Pharaoh-antenne 
(SR4L073) alle 4G-frequenties (698...824 
MHz, 824...960 MHz, 1710...2170 MHz, 
2300...2400 MHz en 2500...2690 MHz). De 
compacte afmetingen van de Pharaoh biedt 
ontwerpers een groot voordeel bij compacte 
applicaties zoals miniatuur-trackers voor 
huisdieren, wearables of OBD-II-ontwerpen. 
Van cruciaal belang is dat de prestaties van de 
Pharaoh op kleine PCB’s boven het niveau 
liggen dat nodig is om PTCRB-tests voor 
mobiele netwerken te doorstaan. De presta-
tie van een antenne is direct gerelateerd aan 
de lengte van het grondvlak. Bij de laagste 
4G-frequentie, 698 MHz, is de golflengte λ 
voor elektromagnetische straling 42,95 cm. 
De meeste antennes hebben een grondvlak 
van een kwart golflengte nodig, wat betekent 
dat ze 107 mm nodig hebben om effectief te 
kunnen werken. De Pharaoh-antenne heeft 
echter aan ongeveer de helft genoeg. Antenova 
levert de Pharaoh SR4L073-antenne met een 
referentie-ontwerp en bijpassend netwerk om 
de antenne te helpen integreren in een appa-
raat en de ontwerpcyclus te verkorten.         •
Atlantik Elektronik
(0162) 383 070
www.atxx.nl

Overspannings-
beveiliging

De bekroonde IsoMOV-overspannings-
beveiligingen van Bourns zijn bij Farnell op 
voorraad. De ontwikkeling van de IsoMOV-
beveiligingen van Bourns is een revolutio-
naire technologische doorbraak op het gebied 
van overspanningsbeveiliging. Toepassingen 
zijn onder meer laadsystemen voor elektri-
sche voertuigen, industriële stroomvoorzie-
ningen, hoogspanningskabels en high-speed 
informatie- en communicatie-apparatuur. De 
belangrijkste kenmerken van de IsoMOV-
overspanningsbeveiligingen zijn: hybride 
component waarbij de GDT-functie (gas 
discharge tube) rechtstreeks in de MOV 
(metal oxide varistor) is geïntegreerd; door 
beide componenten in één behuizing te 
combineren, kan de GDT lekstromen door 
de MOV blokkeren die tot voortijdige uitval 
kunnen leiden; met IsoMOV kunnen ont-
werpers de prestaties van de overspanningsbe-
veiliging beter afstemmen op de beschikbare 
ruimte; de pin-layout is conform de indus-
triestandaard.                                               •
Farnell
(030) 241 73 73
http://nl.farnell.com

http://www.inspectie-meetmarkt.nl
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COLUMN

Auto technologie ontwikkeling komt 
met verrassingen.
(Of: “De eerste auto was een elektrische koets en de nieuwste is 
een…..)

Heeft u ook wel eens gedacht “dat ik dit nu niet eerder heb gezien?” Mij overkwam dit 
een tijdje geleden. Ik lees in het NRC altijd met plezier de autobespreking van Bas van 
Putten, zijn komisch-, kritische beschrijvingen vind ik erg amusant.
Deze keer ging het over de ‘Mercedes EQB 300 4Matic AMG Line’, zo’n opgeklopte 
naam doet bij mij altijd het ergste vermoeden rijzen. Wat mij opviel was niet de tech-
nische bespreking of de prijs maar het model, ik zat met verbazing naar een foto van 
een omvangrijke elektrische SUV te kijken. Wat een patserbak van een auto, maar dan 
wel weer elektrisch……

Herinnert u zich nog die foto’s van de allereerste auto’s die gemaakt zijn? U weet 
wel zo’n hoog spaakbenig geval afgeleid van een koets met paarden ervoor. Vaak was 
het zelfs ook nog een koets waarbij de chauffeur, hier misschien nog wel ‘menner’ 
genoemd voor op de bok zat met een soort helmstok in zijn hand waarmee hij dan 
kon sturen.
In 1887 was dit een op zich begrijpelijke ontwikkeling, de elektromotor en accu waren 
net uitgevonden en koetsen waren in vele soorten en maten aanwezig. Leentjebuur 
spelen loonde zich, zeker om snel iets te kunnen laten zien en zelfs te leveren.
De toekomst voor elektrisch rijden leek hiermee zeker gesteld. Echter, de komst van 
de verbrandingsmotor met zijn superieure energie/gewicht ratio ten gunste van de 
zware batterijen bezegelde het lot van de elektro auto. Zeker toen Henry Ford mas-
saproductie invoerde waarmee ook de prijs van de veel complexere verbrandingsmotor 
sterk gereduceerd werd.

Het lijkt erop dat we ons nu weer op een zelfde soort keerpunt bevinden. Elektrisch 
rijden wordt gezien als de oplossing van al onze problemen, ten minste als je politici 
en milieuorganisaties mag geloven.
Wat luchtvervuiling in en rond de steden betreft hebben ze zeker een punt, voor onze 
gezondheid zou dit een welkome stap zijn. Voor de rest is dat nog maar de vraag. Zelfs 
voor CO2 emissie is dit nu nog niet zeker, waar gaan we al die elektriciteit opwek-
ken? Voordat we heel Nederland met windmolens en zonnepanelen vol gebouwd 
hebben duurt het nog wel even en zelfs dan blijft het de vraag of dit voldoende is. 
Waarschijnlijk hebben we ook nog wat kernenergie nodig. 
Heeft u zich ook wel een afgevraagd hoeveel Lithium we voor al die accu’s nodig heb-
ben en welke impact die op de omgeving zal hebben?

Nu ben ik zeker geen tegenstander van elektrisch rijden, sterker nog ik zie dat als een 
goede stap naar een gezondere toekomst. Alleen zou ik dit dan graag wat gestruc-
tureerder en minder naïef aanpakken. Tenslotte is het een beetje raar om je energie 
in een groot gewicht (accu) op te slaan om deze daarna voortdurend met je mee te 
moeten zeulen.

Ontwikkelen misschien daarom de grote autobouwers wel elektrische auto’s maar 
leven zij met hun ontwerp filosofieën nog steeds in het ‘oude’ auto tijdperk? 
Tesla, met zijn volledige elektrische ontwerp, lijkt hierop de enige uitzondering te zijn. 
Dit zie je dan ook terug in zijn, tot nu toe, onverslaanbare efficiency en actieradius.

Kijken we weer even naar onze ‘Mercedes EQB 300 4Matic AMG Line’, een knots 
van een SUV met een motor compartiment waarin een 12 cilinder diesel niet zou 
misstaan.
Heeft Mercedes de mogelijkheden die kleine elektromotoren en integratie van accu’s 
in het chassis biedt niet gezien, of zitten ze op het niveau van ‘mensen kennen het 
model van de koets, en daar moeten we dus niet van afwijken……

Jan W. Veltman

Reageren?
jan.w.veltman@technology2success.nl
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De “Slider” van Nidec Corporation de 
dunste lineaire vibratiemotor die momen-
teel op de markt is. Veel smartphones en 
smartwatches zijn tegenwoordig uitgerust 
met een trillingsmotor. In het verleden werd 
een excentrische motor gebruikt om een 
eenvoudig trillingspatroon te creëren om 
gebruikers op de hoogte te stellen van een 
binnenkomend bericht; tegenwoordig zijn 
regelfuncties geïntegreerd om gebruikers het 

gevoel te geven dat ze op een knop drukken 
en om synchroon te trillen met de scènes in 
een spel dat ze spelen. Dergelijke toepas-
singen maken trillingsmotoren essentieel 
om de beleving te verbeteren die digitale 
apparaten bieden. De “Slider” is gebaseerd 
op basis van de ontwerptechnologie van 
Nidec voor magnetische circuits, die werd 
ontwikkeld voor de HDD-spindlemotoren 
van het bedrijf. Met behoud van dezelfde 
trillingssterkte van bestaande producten, 
heeft “Slider” een volume dat 40% kleiner 
is dan van zijn voorgangers, bij een dikte 
van slechts 2 mm. Hiermee kunnen digitale 
apparaten nog compacter en dunner worden 
gebouwd.                                      •
Nidec Netherlands BV
(0184) 420 555
www.nidec-netherlands.nl

Dunne lineaire trillingsmotor

De computing-in-memory technologie is 
klaar om de enorme knelpunten in de data-
communicatie te elimineren die normaliter 
worden geassocieerd met kunstmatig intel-
ligente edge-spraakverwerking, maar vereist 
een embedded geheugen-oplossing die tege-
lijkertijd neurale netwerkberekeningen uit-
voert en gewichtsfactoren opslaat. Microchip 
kondigt via dochteronderneming Silicon 
Storage Technology aan dat zijn SuperFlash 
memBrain neuromorfische geheugenoplos-
sing dit probleem heeft opgelost voor het 
WITINMEM neurale verwerkings-SoC, 
waarmee sub-mA-systemen spraakruis kun-
nen reduceren en honderden gesproken 
bevelen kunnen herkennen – in real time en 
onmiddellijk na het opstarten. Microchip 
heeft met WITINMEM samengewerkt om 
de memBrain analoge in-memory compu-
teroplossing op te nemen in WITINMEM’s 
ultra-low-power SoC. Deze is voorzien 
van computing-in-memory technologie 
voor neurale netwerk-operaties, waaron-
der spraakherkenning, stemherkenning en 

ruisonderdrukking. Het memBrain neuro-
morfische geheugenproduct van Microchip 
is geoptimaliseerd voor het uitvoeren van 
vectormatrix-vermenigvuldiging voor neu-
rale netwerken. Het stelt processoren in bat-
terijgevoede en embedded edge-apparaten in 
staat om de hoogst mogelijke AI-prestaties 
per watt te leveren. Dit wordt bereikt door 
zowel de neurale gewichtsfactoren als waar-
den in het geheugenarray op te slaan en dit 
als het neurale rekenelement te gebruiken. •
Microchip Technology Europe BV
(0416) 690 399
www.microchip.com

Computing-in-Memory

De Automation Controller PAC120 en 
de elektrohydraulische bedieningsmodule 
PACHC van Parker bieden een innova-
tieve oplossing voor de automatisering van 
snelle en precieze hydraulische processen. 
De compacte PLC PAC120 kan worden 
gecombineerd met verschillende PACHC-
bedieningsmodules, wat de bediening van 
de positie en kracht/druk van maximaal 
40 hydraulische assen mogelijk gemaakt. 
In combinatie met de uitgebreide hydrau-
lische ventielen van Parker kunnen speci-
fieke en veeleisende bedieningen vanuit 
een enkele bron gerealiseerd worden. De 
PAC120-regelaar kan via CODESYS V3 
eenvoudig aangepast worden aan de betref-
fende toepassing. Een SD-kaarthouder en 
een USB-interface maken het mogelijk 
om procesgegevens lokaal op te slaan en 
bedieningsprogramma’s uit te wisselen. 
Afhankelijk van de variant worden ProfiNet 
IO/IRT, OPC UA, Modubus TCP, 
Ethernet/IP en EtherCAT ondersteund 
voor gegevensuitwisseling tussen machines. 
Ook kunnen extra communicatiekanalen 
geopend worden door middel van inter-

face- en busmodules, wat de integratie in 
bestaande bedieningsconcepten mogelijk 
maakt. De PACHC-regelaarmodule maakt 
precieze positie-, kracht- en drukregelingen 
en omschakelingsbedieningen mogelijk. De 
module voorziet in een uiterst dynamische 
bemonsteringsfrequentie voor snelle cyclus-
tijden. De PACHC is voor het opnemen van 
actuele waarden verbonden aan lokale ana-
loge sensoren, zoals druk- en krachtsenso-
ren en digitale positiefeedbacksystemen. •
Parker Hannifin BV
(0541) 585 000
www.parker.com

Snelle en nauwkeurige hydraulische 
processen
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De Sitrans FS290 van Siemens is een draag-
bare ultrasone clamp-on flowmeter voor het 
monitoren van het volumedebiet in leidin-
gen. Het systeem omvat de batterijgevoede 
transmitter Sitrans FST090 en de clamp-on 

sensoren Sitrans FSS200. De sensoren kun-
nen snel en eenvoudig aan de buitenzijde 
van een leiding worden geïnstalleerd - zon-
der onderbreking van het proces of stil-
stand van de installatie. De Sitrans FS290 
is geschikt voor leidingdiameters vanaf 
DN10 en wanddiktes tot 35 mm en kan 
vrijwel op elk type leiding worden gemon-
teerd. Het aanbevolen temperatuurbereik 
is -40 °C tot +120 °C, maar voor extreme 
toepassingen levert Siemens ook hoge-
temperatuursensoren tot een maximum 
van +230 °C. De HMI-interface biedt zes 
verschillende weergaven en 14 verschil-
lende talen. Bij beperkte inbouwruimte 
biedt het gepatenteerde ‘upstream/down-

stream configuratie-menu’ 
uitkomst. Dit beschrijft 
de meest uiteenlopende 
ongunstige configuraties en 
compenseert automatisch 
de daaruit voortvloeiende 
meetonnauwkeurigheden, 
in beide flowrichtingen. 
Daarnaast biedt de Sitrans 
FST290 uitgebreide simu-
latie-, diagnose- en datalog-
ger-functionaliteit.            •
Siemens Nederland
(070) 333 35 13
www.siemens.nl

Debiet meten tijdens continu-bedrijf

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

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

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

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

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

Mobiele machines worden steeds autonomer. 
Ze vereisen controllers die niet alleen com-
pact, maar ook veilig zijn. B&R heeft zijn 
X90-besturingslijn daarom uitgebreid met 
een uitbreidingskaart waarop de signalen van 
externe veiligheidscomponenten potentiaal-
vrij aangesloten kunnen worden. Hierdoor 
kunnen mobiele machines nog veiliger wor-
den. Mobiele besturingssystemen met vei-
lige potentiaalvrije uitgangen waren tot nu 
toe niet verkrijgbaar. Met de nieuwe veilig-
heidsrelaismodule van B&R kunnen externe 
veiligheidscomponenten, zoals servodrives 
of laserscanners, nu echter via een potenti-

aalvrij noodstopcircuit op 
de X90-controller worden 
aangesloten. Hiermee wordt 
een veiligheidsniveau van 
PLe/SIL3 mogelijk. De uit-
breidingskaart is bijzonder 
geschikt voor autonome 
bouw- en landbouwvoer-
tuigen. Met zijn krachtige, 
uitbreidbare X90-controller 
biedt B&R een unieke ont-
werpvrijheid. Het scala aan 
uitbreidingskaarten opent 
nieuwe mogelijkheden voor 

het implementeren van klantspecifieke auto-
matiseringsoplossingen.                                •
B&R Industriële Automatisering BV
(076) 571 53 03
www.br-automation.com

Veiligheid voor mobiele machines

Met de IDEC HG2J 
operator-interface breidt 
Apem zijn gamma Human 
Machine Interfaces verder 
uit. De HG2J operator-
interface is een economisch 
en robuust 7-inch aanraak-
scherm voor de bediening 
van machines. Het capaci-
tieve aanraakscherm is dank-
zij het glazen front UV-, 
kras- en chemicaliënbesten-

dig. Het scherm is IoT-compatibel op basis 
van een Linux-platform, is stof-en water-

dicht en laat zich met handschoenen bedie-
nen. De diepte bedraagt slechts 30 mm. De 
belanrijkste specificaties op een rijtje: projec-
ted capacitive 7-inch aanraakscherm; front 
IP66F/IP67F; 2 USB-poorten; RS232C, 
RS485/422; Ethernet-poort; USB BLE-
dongle; USB WiFi; e-mail functie; Social 
Netwerk Service function; IoT-functies.       • 

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

Operator-interface

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


www.wots.nl


www.kolibricloud.com

