
www.etotaal.nl

Details haarscherp in beeld
Een nieuwe serie oscilloscopen van Rohde & Schwarz 
met bijzondere eigenschappen.

Beheersing Netcode elektriciteit
Ons elektriciteitsnet staat onder zware druk - werk aan 
de winkel voor o.a. power-quality-analyzers.

8

22

DC-microaandrijvingen  
en motioncontrollers
Mini- en micro-DC-motoren vragen om speciale motioncontrollers. 12

Het portaal voor industriële 
veldinstrumentatie
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elektronica

elektrotechniek

energietechniek

Industriële automatisering

Machinebesturing
De MDD 2000 power/drive 
module van SIGMATEK is 
modulair, compact en biedt 
hoge vermogens.

Managed switches
Murrelektronik heeft een 
IP67 managed switch met 
tien poorten aan het assor-
timent toegevoegd. Deze 
is bedoeld voor industriële 
communicatienetwerken.

Industriële netwerken
Modelec levert de produc-
ten van Westermo, omdat 
deze fabrikant alle hard- en 
software uitvoerig test en zo de 
betrouwbaarheid garandeert.

20

14

10

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

Spraakbesturing
TOP-electronics levert de 
Every Word spraakherken-
ningstechnologie van ArkX 
Laboratories.

16

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


http://aesensors.nl


http://ave-nl.com
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Introduction 
Boundary-scan, also known as JTAG or IEEE Std. 1149.1, 
is a serial interface that gives access to the special embedded 
logic built-in into many of today’s integrated circuits (ICs).  

Tell me about JTAG/boundary-scan!
JTAG/boundary-scan provides a 
quick and easy method for testing 
electronic Printed Circuit Board 
Assemblies or PCBAs for manu-
facturing faults. It is also widely 
used for programming ICs such as 
cPLDs, FPGAs and flash memories 
on the circuit boards in production 
as well as after product manufacture 
if software/ firmware updates are 
needed.

Basic idea
The basic idea behind boundary-
scan is that with internal cells you 
don’t need external probing access to 
the pin connections you wish to test. 
If you can drive the output pin of 

Device A using a built-in drive cell, 
and read the result on the input pin 
of Device B with a built-in sense cell, 
you can perform the desired test.

BSDL File 
The boundary-scan logic of a device 
is described in a single model file 
known as BSDL file (Boundary-
Scan Description Language), which 
is also part of the IEEE 1149.1 
standard.

Hardware and Software 
Hardware and software is needed to 
control the boundary-scan logic and 
drive data through the TAP (Test 
access port) and the registers in the 

chains. Special, advanced software 
can automatically generate JTAG/
boundary-scan applications from 
CAD data and device models. A 
broad range of hardware and soft-
ware tools is available with different 
capabilities and performance.          •
Read more in depth
For more in-depth information, 
download the white paper:

De maatschappij staat voor grote uitdagingen. Hoe gaan we met de wereld om? Hoe laten we haar achter aan onze kinderen en kleinkinderen? Bij 
de antwoorden op deze vragen speelt de techniek bij de energietransitie, circulaire economie, verstedelijking en digitalisering een hoofdrol. De 
vakmensen in de techniek zijn de sleutelpersonen naar de toekomst. Huis van Sarah (een samenwerking tussen Wij Techniek en TheaterMakers 
Radio Kootwijk) opent vakmensen de ogen, stelt ze de juiste vragen en zet ze aan het denken. In het najaar gaat Huis van Sarah na een verplichte 
periode van rust weer het land in. Alle vakmensen in de techniek kunnen hun tickets gratis bestellen via de Huis van Sarah app (voor Android 
en iOS). Een actueel overzicht van alle optredens staat op de website.                                 •
TheaterMakers Radio Kootwijk
https://tmrk.nl

Het Huis van Sarah weer op tournee

ADVERTORIAL

https://nl.rs-online.com/web/
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Napraten?
Het gaat niet door, dat is iets wat we de 
afgelopen anderhalf jaar al veel te vaak 
gehoord hebben, dus waren we vol ver-
wachting al aan het uitkijken naar de 
E&A-beurs die eind september gehouden 
zou gaan worden. Die zou wel doorgaan! 
Eindelijk weer eens iedereen ontmoeten 
en genieten van al dat wat een beurs te 
bieden heeft. Ikzelf keek vooral uit naar 
de gadget van deze aflevering, een gad-
get waar je echt iets aan hebt. Ik weet 
dat namelijk uit ervaring, want ooit eens 
hebben we in een kringloopwinkel een 
speelgoedpapegaai gekocht die niet alleen 
echt kan praten, maar die ook, net als de 
gadget van de beurs, opnames kan maken 
en die vervormd weet af te spelen. Het 
zijn vooral mijn kleinkinderen die daar 
uren mee bezig kunnen zijn. De papegaai 
heeft het echter met twee knullen van 3 
jaar zwaar te verduren en de napraatmode 
weigert meer dan eens en dan is het oma 
die de teleurstelling bij de kleinkinderen 
op moet vangen. Met de Parrot van de 
E&A-beurs zag ik mij de papegaai al ope-
reren om de gadget in te bouwen om zo 
verzekerd te zijn van blije kleinkinderen 
en een gelukkige oma.

Hoe moet ik het nu mijn familie uit gaan 
leggen dat napraten voorlopig nog alleen 
maar slecht nieuws behelst - “het gaat niet 
door”. Zelfs niet in december zoals even 
geopperd werd door FHI. En aan het 
idee om eind september/begin oktober 
een digitale versie van de beurs te houden 
waar online de lezingen te bekijken zijn, 
is voor ons techneuten een schrale troost, 
maar daarmee kunnen we geen gadget 
verzamelen. Online hoor ik alleen maar 
het bekende riedeltje papegaaien en niet 
de vrolijke stemmetjes van mijn kleinkin-
deren.

Heel voorzichtig is mijn hoop nu op vol-
gend jaar gevestigd. Gaat de beurs dan 
wel live door en kan ik dan wel de gadget 
verzamelen? Tot die tijd moet ik de speel-
goedpapegaai misschien maar even in de 
kast gaan zetten, want wat gaat er gebeu-
ren als die ook spontaan gaat zeggen “het 
gaat niet door”. Ik denk dan dat het gillen 
van mijn knullen bij FHI in de kantoren 
te horen is.

Ewout de Ruiter

Murrelektronik is dit jaar 35 jaar 
actief in Nederland. Het begon met 
3 medewerkers, een typemachine en 
componenten voor in de schakelkast. 
Tegenwoordig zijn er meer dan 25 
medewerkers. Installatieconcepten, 
van ontwerpfase tot ingebruikname, 
staan centraal om machinebouwers te 
helpen. 
“Decentraal denken, oneindig veel 
mogelijkheden in bekabeling en het 
optimaal beveiligen van stroomke-
tens. Dat zijn de 3 pijlers waardoor 
we ontzettend zijn gegroeid in deze 
35 jaar”, vertelt Gert van Dam, direc-
teur van Murrelektronik Benelux. 
‘We begonnen in Nederland als ser-

viceleverancier. En in de loop van 
tijd zijn we veel meer gaan meeden-
ken met de machinebouwers. Frans 
Haffner, de CEO van Murrelektronik 
Duitsland, had een ambitieus beeld 
bij hoe machinebouw moest zijn. Dat 
hebben we gepromoot in Nederland. 
Met succes.”
Murrelektronik ontwikkelt en maakt 
innovatieve automatiseringsoplossin-
gen voor machines en installaties. Het 
bedrijf richt zich hierbij op vier kern-
gebieden: stroomvoorziening, interfa-
ces, aansluitkabels en IO-systemen.  •
Murrelektronik BV
www.murrelektronik.nl

Murrelektronik 35 jaar actief in Nederland 

Speel het jubileumspel
Speciaal voor het jubileum is er een online spel. 
Murrelektronik is in Nederland al 35 jaar druk 
met het leggen van de juiste verbindingen. Nu 
is het aan u! Maak de juiste verbindingen in het 
spel en win een helikoptervliegles. Speel het spel 
op www.murr.nu. 

KnowBe4 heeft een resource kit gelan-
ceerd ter ere van de Cybersecurity Awareness 
Month in oktober. De kit campagne-ideeën 
om IT-beheerders op weg te helpen omvat 
een wekelijkse trainingsplanner, twee gratis 
trainingsvideo’s, infographics, tipbladen en 
bureaubladachtergronden. De trainingsvi-

deo’s zijn beschikbaar in verschillende talen. 
Volgens KnowBe4 nemen de cyberaanvallen 
op alle soorten bedrijven en organisaties toe. 
Deze moeten hun werknemers daarom beter 
voorlichten door hen bewust te maken van 
de nieuwste bedreigingen en aanvalsvectoren. 
Cybersecurity Awareness Month ziet KnowBe4 

als een initiatief waarop dit bedrijf zijn inspan-
ningen voor de maand oktober kan concentre-
ren, terwijl het zich blijft inspannen om organi-
saties het hele jaar door beter te beschermen.   •
KnowBe4
(030) 799 60 74, www.knowbe4.com

KnowBe4 lanceert Resource Kit tegen cyberaanvallen

Weller Tools viert 
toekenning van patent
Tachtig jaar geleden diende Weller Tools de patentaanvraag in voor de 
techniek waarop het Speed Iron soldeerpistool is gebaseerd. Op 14 juli 
1941 deed Carl E. Weller de aanvraag. Vijf jaar later werd het patent 

toegekend. Weller verdiende zijn 
brood als reparateur van radio's. 
Hij werd het zat om steeds te 
wachten tot zijn soldeerbout heet 
was. Zoekend naar een oplossing 
stuitte hij op de mogelijkheid om 
een soldeerbout te verhitten door 
gebruik te maken van een omvor-
mer. Het moderne soldeerpistool 
was geboren. Sindsdien heeft de 
Weller Manufacturing Company 
apparatuur steeds gemoderniseerd, 
om te blijven voldoen aan de vraag 
naar krachtigere, snellere en nauw-
keurigere en kleinere apparatuur 
om te solderen.                •
Weller Tools GmbH
www.weller-tools.com

Het low-power wide-area network (LPWAN) protocol mioty is 
geschikt om via communicatiesatellieten contact te onderhou-
den tussen sensorknooppunten. Dat is gebleken uit tests van 
het Fraunhofer Institute for Integrated Circuits IIS. Dit bete-
kent dat mioty nu in principe sensoren over de hele wereld met 
elkaar kan verbinden. Tot nu toe was het bereik beperkt tot 15 
km. De sensorknooppunten sturen de signalen via een zender 
rechtstreeks naar de geostationaire satellieten. Dit gebeurt via de 
S-band op een frequentie van rond de 2 GHz. Tijdens de test 
werd hiervoor de EchoStar XXI communicatiesatelliet gebruikt. 
De transmissie verliep via het Telegram Splitting Ultra Narrow 
Band (TS UNB) draadloze protocol, zonder dat hiervoor spe-
ciale aanpassingen voor satellietcommunicatie nodig waren. De 
test heeft laten zien dat mioty op deze manier efficiënt werkt. 
Bij een bandbreedte van slechts 200 kHz kunnen per dag 3,5 
miljoen datapakketten ('telegrammen') verstuurd worden.        •
Fraunhofer - Institut für Integrierte Schaltungen IIS
+49 (9131) 7760
www.iis.fraunhofer.de

Fraunhofer IIS test 
mioty via communi-
catiesatelliet

Speciaal voor engineers en technici lanceert Innomotion 
Drive Systems de webshop www.voedingenswitches.
nl. Het assortiment bestaat uit producten van Delta 
Electronics, leverancier voor schakelende voedingen in 
de consumentenelektronica, telecommunicatie en de 

medische apparaten, toegepast in personal computers, 
laptops, scan-apparatuur en telefooncentrales. Op een 
eenvoudige manier de juiste voeding of switch te vin-
den en te bestellen. Voor vragen en speciale wensen is er 
ondersteuning van het verkoopteam.                •

Innomotion Drive Systems lanceert webshop 
voor voedingen en switches

https://maptools.nl
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Leveringsproblemen grootste knelpunt 
voor FHI-leden
De verschillende FHI-branches laten in het tweede kwartaal van 2021 een wisselend beeld 
zien op de vraag in welke mate zij last hebben van de aanhoudende coronacrisis. Leden in de 
branche Industriële Elektronica hebben meer last gekregen van de gevolgen van de pandemie, 
bijvoorbeeld chiptekorten, terwijl bedrijven die onder de branche Industriële Automatisering 
positiever zijn gestemd.

Dat beeld duikt op uit de laatste economische barometer. Over alle branches bekeken is het 
meest nijpende probleem een gebrek aan toelevering van producten en onderdelen. Opnieuw 
speelt het chiptekort daar een belangrijke rol bij. Tegelijkertijd zijn er minder zorgen in het 
tweede kwartaal over de orderportefeuilles, omzetdalingen en ziekte onder het personeel. 
Ook hebben FHI-lidbedrijven minder maatregelen hoeven treffen, al blijft de NOW-
loonsteunregeling populair. Verder lijkt de behoefte aan opgenomen krediet te zijn toegeno-
men. Het toegenomen positivisme is ook te zien in de beoordeling van de laatste omzetcijfers.

Binnen de branche Gebouw Automatisering is het optimisme gegroeid: aanzienlijk minder 
leden verwachten in de problemen te komen dan tijdens eerdere kwartalen in de pandemie. 
Net als veel andere FHI-branches hebben GA-leden last van de toelevering van onderdelen 
en producten. Sommige bedrijven geven aan dat zij krediet hebben aangetrokken of minder 
flexibel personeel inzetten. Verder overheerst een positieve stemming richting de komende 
kwartalen.

Leden van de branche Industriële Automatisering zijn de afgelopen kwartalen steeds 
optimistischer geworden. Inmiddels geeft bijna 60 procent aan dat het geen problemen meer 
verwacht. Desondanks maken alle ondervraagden zich druk over stroeve leveringen van goe-
deren en onderdelen en er zijn zorgen over een lage respons op openstaande vacatures nu de 
markt weer aantrekt. Een meerderheid ziet de nabije toekomst financieel rooskleuriger in met 
groeiende omzet- en orderverwachtingen.

In de branche Industriële Elektronica hebben veel ondervraagden nog last van de crisis: 46 
procent zegt nog in deze fase te zitten. Ongeveer 43 procent geeft aan geen negatieve effecten 
van de pandemie op hun bedrijfsvoering te ervaren. De vastgelopen internationale supply 
lines spelen IE-leden met name parten: bijna 87 procent zegt hier tegenaan te lopen. Een 
kwart van de leden maakt nog gebruik van de NOW-regeling en voorraden worden vergroot 
ingekocht. Optimisme is wel te zien als het gaat om toekomstig te verwachte omzet.

Bij de ondervraagden van de branche Medische Technologie is ten opzichte van het vorige 
kwartaal een stabilisatie te zien. Circa 30 procent kampt nog met problemen door corona, 
maar 60 procent heeft geen last meer. Opnieuw spant het probleem met verstoorde toeleve-
ringen de kroon als wordt gevraagd naar het grootste knelpunt, al zijn de zorgen over een klei-
nere orderportefeuille ook nog aanzienlijk te noemen. Naar de omzet gekeken zien bedrijven 
kleine verbeteringen.

Eaton wil volledig verbod van 
SF6 in schakelsystemen

Trainingen op afstand voor 
ontwikkelaars

Farnell lanceert podcast 
The Innovation Experts

Powermanagementbedrijf Eaton 
dringt bij de EU aan op een vol-
ledig verbod op het gebruik van 
SF6 in schakelsystemen. SF6 is 
als broeikasgas 23.500 keer scha-
delijker dan CO2. De Europese 
Commissie herziet momenteel de 
F-gassenverordening, die schade-
lijke gefluoreerde gassen verbiedt als 
er minder schadelijke alternatieven 
beschikbaar zijn. Deze verordening 
stelt het gebruik van SF6 in secun-
daire middenspanningssystemen 
echter vrij van dit verbod. Deze vrij-
stelling werd aangenomen in 2014 
nadat er was geoordeeld dat alter-
natieve technologieën nog niet klaar 
waren. Dat was toen niet het geval. 
SF6-vrije oplossingen zijn intussen 
volledig ontwikkeld en hebben zich 
bewezen. Een strikt en ambitieus 
tijdschema voor de geleidelijke uit-
fasering van SF6 is dus uitvoerbaar. 
Onder invloed van de decentralisatie 
van energieopwekking en -opslag zal 
nieuwe apparatuur met SF6 die na 

2025 wordt geïnstalleerd, leiden tot een toename van 42 procent van de emis-
sies in 2050. Volgens Eaton is de technologie voor alternatieven voor dit gas 
intussen ruimschoots beschikbaar en zouden die, in het kader van de onlangs 
gesloten Green Deal, dus ook toegepast moeten worden.                      •

Eaton Industries (Netherlands) B.V.
(0418) 570 200
www.eaton.nl/electrical

FAULHABER heeft een serie webinars 
gemaakt voor ontwikkelaars van aandrijf-
systemen. In iedere webinar behandelt 
een gerenommeerde expert een speci-
fiek onderwerp. In discussierondes kun-
nen deelnemers hun vragen stellen aan 
experts van FAULHABER. De voertaal 
is Engels. De deelname is gratis en een 

eenmalige registratie is voldoende. Een van 
de onderwerpen is geweest het gebruik van 
de FAULHABER Drive Selection Tool, maar 
ook de Motion Controller en Speed Controller 
zijn behandeld evenals geluidsontwikkeling in 
aandrijfsystemen. Onderwerpen die aan bod 
zullen komen zijn onder andere best practices 
voor het gebruik van DC-motoren, aandrijf-
systemen voor toepassingen in de ruimtevaart 
en de mogelijke toepassingen van de motion 
controller MC 3001 B/P. Alle webinars als-
mede de webinars die geweest zijn, zijn te vin-
den op de website (te vinden onder het kopje 
Nieuws & evenementen).                               •
FAULHABER Benelux B.V.
(040) 851 55 40
www.faulhaber.nl

Farnell heeft een nieuwe serie pod-
casts gelanceerd onder de naam The 
Innovation Experts. In de podcasts 
komen experts op het gebied van test- 
en meetapparatuur aan het woord van 
bedrijven als Fluke, Hioki, Keysight, 
Pico Technology, Rohde & Schwarz en 
Tektronix. Deze zijn gericht op zowel 
de gebruikers van test- en meetap-
paratuur als op de ontwerpers en op 
niet-professionele gebruikers hiervan, 
die op de hoogte willen blijven van de 
technologische ontwikkelingen. Iedere 
twee weken wordt een nieuwe afle-
vering gepubliceerd, waarin uiteenlo-
pende onderwerpen aan bod komen, 
zoals de manier waarop kleine start-ups 
meet- en testapparatuur gebruiken als 
wel de toepassing hiervan door grote 

industriële ondernemingen. Dit loopt van 
de ontwikkeling van accu's voor elektrische 
voertuigen tot onverwachte toepassingen 
als het meten van de temperatuur van pin-
guïneieren. De podcasts zijn te vinden op  
www.uk.farnell.com/technical-resources. •
Farnell
(030) 241 73 73
nl.farnell.com

http://elincom.nl
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Rimarck is de nieuwe distributeur van 
Frankonia GmbH voor de Benelux. 
Frankonia is een gespecialiseerd fabrikant 
voor EMC en Antenne test oplossingen 
en heeft een ruim assortiment EMC Test 
Systemen voor conducted & radiated 
immunity, emissie metingen en anecho-
ische kamers. Met deze samenwerking 
wil Rimarck haar positie verstevigen in 
de Benelux markt als totaal leverancier 
van EMC oplossingen en kan zij nu voor 
vrijwel elke EMC / RF norm een EMC 
test systeem aanbieden. 
www.rimarck.com

Interroll heeft met de aankoop van een 
naburig perceel de basis gelegd voor 
een aanzienlijke uitbreiding van zijn 
productprogramma op zijn locatie in 
Baal-Hückelhoven bij Düsseldorf. Vanaf 
2022 zal Interroll vanuit deze locatie een 
nieuw platform introduceren voor de 
hygiënische verwerking en logistiek van 
voedingsmiddelen. 
www.interroll.nl

Van garage naar wereldleider. Dat is 
het verhaal van het echtpaar Günter en 
Margret Blase dat in 1964 in hun garage 
igus oprichtte. Zij vierden onlangs hun 
90ste verjaardag. Günter Blase zag al 
vroeg het potentieel van kunststof in en 
richtte igus op voor de productie van 
industriële motion plastics. Hij regelde de 
productie, terwijl zijn vrouw Margret de 
boekhouding en de financiën voor haar 
rekening nam. Nu telt igus zo’n 3.000 
medewerkers. 
www.igus.nl

Allied Motion Nederland heeft een 
eigen microsite gelanceerd. Het primaire 
doel hiervan is om de producten die in 
Dordrecht ontwikkeld en geproduceerd 
worden, zoals de KinetiMax en KM 
HPD motoren, beter in beeld te brengen 
voor klanten. De microsite heeft een 
gemakkelijke navigatie en is in meerdere 
talen uitgevoerd. 
www.alliedmotion.nl

Melexis introduceert een gratis online 
simulatietool voor het evalueren van 
magneetsensoren en het ontwerpen van 
modules met deze sensoren. Door gebruik 
te maken van deze tool kunnen engineers 
snel een magneetsensormodule ontwerpen 
volgens hun eigen specificaties. De tool 
is te gebruiken voor het mechanisch en 
magnetisch ontwerp van zowel lineaire als 
roterende toepassingen.
www.melexis.com

Althen is één van de vier bedrijven die zijn 
uitgekozen door de gemeente Amsterdam 
om monitoring te verzorgen voor de kade-
muren en de bruggen langs de grachten. 
Althen is hiervoor de Smartbrick aan 
het ontwikkelen; een IoT-sensor, die in 
de kademuren kan worden aangebracht 
om de ruim 600 kilometer kademuur te 
helpen monitoren. 
www.althen.nl

Laadpunten voor technische scholen
Met de vernieuwing van de laadinfra-
structuur bij het project Rembrandt 
Park van vastgoedontwikkelaar Boelens 
de Gruyter kwamen achttien gebruikte 
EVBox-laadpunten beschikbaar. EVBox 
en Boelens de Gruyter doneerden deze 
aan het ROC van Amsterdam en het 
Keizer Karel College in Amstelveen. Ze 
kunnen gebruikt worden voor educatieve 
doeleinden. Het ROC, MBO College 
Westpoort heeft een afdeling mobiliteits-
techniek waaronder ook autotechniek. 
Het Keizer Karel College is een middel-
bare school met een zogeheten techna-

sium, een praktijkgerichte havo- of vwo-
opleiding. Werken met laadstations is een 
primeur voor zowel de leerlingen als de 
leraren op beide scholen. Deze eerste ken-
nismaking met laadinfrastructuur bereidt 
de leerlingen voor op een elektrische toe-
komst. Het tekort aan goed geschoold 
technisch personeel ontgaat Laadpunt 
Nederland, installatiepartner van EVBox, 
niet. Ze zijn op zoek naar monteurs en 
bieden daarnaast stages aan om de over-
stap naar de arbeidsmarkt te versoepelen 
en zodoende meer technisch georiën-
teerde scholieren te werven.                    •

EVBox Nederland
evbox.com/nl-nl/

In het verleden organiseerde NI (National Instruments) jaarlijks de NIDays in 
de Benelux. Een conferentie over test- en meettechnologieën voor ingenieurs, 
wetenschappers en managers. Nu NI met dit evenement is gestopt en de dis-
tributie van de NI producten grotendeels door CNRood overgenomen, springt 
CNRood in dit gat. Op 23 September organiseert CNRood met hulp van NI 
en diverse Integration Partners het [RE]CONNECT EVENT, vergelijkbaar 
met de NIDays. In Eindhoven vindt het event plaats op de Brainport Industries 
Campus. Een week later, op 30 September, vindt dit evenement plaats in het 
Technopolis in Mechelen, bij Brussel. In de ochtend presenteren CNRood en 
NI de nieuwste test en meettechnologie ontwikkelingen, onder andere over 
LabVIEW. In de middag tonen de Integration Partners hun test- en meettoepas-
singen. Tevens heb je de mogelijkheid ingenieurs, wetenschappers en managers 
gedurende de gehele dag te spreken op de beursvloer. Daar tonen CN-Rood, NI 
en de Integration Partners hun toepassingen.         •
Kosteloos registreren kan via www.cnrood.com/techdays.

Test- en meetkennis 
bijspijkeren op het  
[RE]CONNECT EVENT

Industrial Cyber 
Security event
Als plantmanager denk je er liever niet aan: een aanval 
van hackers, maar de actualiteit laat zien dat het tegen-
woordig een reële dreiging is. De vraag lijkt niet te zijn óf 
het gebeurt maar wanneer het uw bedrijf overkomt. Ligt 
er een noodplan klaar als het gebeurt? 
Op dinsdag 12 oktober organiseert FHI het Industrial 
Cyber Security event. Tijdens deze dag wordt u geïnfor-
meerd over de uitdagingen en mogelijkheden op gebied 
van Cyber Security in de industrie. Wanneer is uw bedrijf 
voldoende ‘cyber secure’? Waar liggen de uitdagingen in 
de essentiële samenwerking tussen uw IT (informatie-
technologie) en OT (operationele technologie) afdeling? 
Hoe profiteert u van digitale innovaties maar houdt u 
tegelijkertijd grip op uw informatiebeveiliging?              •

Meer informatie:  
https://fhi.nl/industrialcybersecurity/

http://vierpool.nl
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Details 
haarscherp in beeld

Sneller, beter, uitgebreider, meer functies 

en nauwkeuriger, dat zijn de stappen die 

veelal gezet worden door de ontwikkelaars 

van meetapparatuur bij het uitbrengen van 

een nieuw apparaat. Dit geldt zeker voor de 

ontwikkelaars bij Rohde & Schwarz. Zij hebben 

onlangs de RTO6 oscilloscoop uitgebracht 

die op heel veel vlakken zijn voorganger ruim 

voorbij gaat. Niet alleen levert hij hogere 

prestaties dan zijn voorganger, maar is het 

zeker ook de bediening waar grote stappen 

gezet zijn. Al deze ontwikkelingen hebben er 

toe geleid dat de RTO6 een zeer interessant 

meetinstrument is voor de ontwikkeling van 

hoogwaardige elektronica.

Oscilloscopen met bandbreedtes tot 6 GHz

Over de nieuwe serie oscilloscopen van Rohde & 
Schwarz valt heel veel te vertellen. Samengevat kun-
nen we zeggen dat de familie van RTO-oscilloscopen 
van R&S met de RTO6 een interessante uitbreiding 
heeft gekregen. De bijgewerkte gebruikersinterface 
en het groter 15,6-inch Full HD-touchscreen maken 
de dagelijkse meettaken met deze oscilloscoop alleen 
maar gemakkelijker, mede door de ultramoderne 
specificaties zoals een ENOB van 9,4 (Effective 
number of bits), een ongeëvenaarde updatesnelheid 
van één miljoen golfvormen per seconde en een uit-
gebreide toolset met analysefuncties. De serie bestaat 
uit zes verschillende modellen met bandbreedtes van 
600 MHz tot 6 GHz en een samplefrequentie tot 
20 Gsample/s. Het instrument biedt uitstekende 
signaalgetrouwheid, een uniek krachtige digitale 
triggering en beschikt over veel geheugen. Een spe-
ciale ASIC voor de signaalverwerking zorgt voor de 
acquisitiesnelheid van maximaal één miljoen golf-
vormen per seconde. Hierdoor kunnen gebruikers 
zelfs sporadische signaalgebeurtenissen betrouwbaar 
detecteren. Ruisarme ingangselektronica en single-
core A/D-converters met extreem kleine lineariteits-
fouten zorgen voor een signaalintegriteit met een 
spurious-vrij dynamisch bereik (SFDR) van 65 dBc 
en een ENOB van 9,4. Hierdoor kunnen gebruikers 
alle signaaldetails met maximale precisie vastleggen. 
Met de high definition-mode kunnen nog meer sig-
naaldetails zichtbaar worden gemaakt. Dit verhoogt 
de verticale resolutie tot maximaal 16 bit met digi-
tale filtering. Dit gefilterde 16-bits signaal wordt ook 

gebruikt door het digitale triggersysteem. Hierdoor 
kan de RTO6 zelfs triggeren op de kleinste signaal-
details. Meer dan 90 meetfuncties zijn opgenomen 
in de RTO6 waaronder amplitude- en tijdmetin-
gen, jitter-, oog-, histogram- en spectrale metingen. 
Bovendien zijn er meerdere toepassingsspecifieke 
software-opties voor complexe metingen beschik-
baar. Dankzij zijn uitgebreide toolset is de RTO6 
inzetbaar voor een groot aantal toepassingen, vari-
erend van EMI-foutopsporing en spectrumanalyse 
tot automotive-applicaties, ethernet-testen en seriële 
busanalyse, evenals vermogenselektronica en analoge 
en digitale technieken.

Nauwkeurig
Voordat de signalen zichtbaar worden op het 15,6-
inch touchscreen is er door de elektronica in de oscil-
loscoop het nodige afgehandeld. Dit begint bij de 
ingangen. Dit zijn gebalanceerde BNC-compatibele 
aansluitingen (50 Ω en 1 MΩ) waar per kanaal een 
extreem ruisarme versterker achter geplaatst is. Door 
de opbouw van dit ingangsdeel, alsmede door de 
toegepaste afscherming is de overspraak tussen de 
kanalen minimale (afbeelding 1). De kanaal-naar-
kanaalisolatie is >60 dB tot 2 GHz waardoor meet-
signalen van het ene kanaal zo min mogelijk invloed 
hebben op signalen in het aangrenzende kanaal. 
Tegelijkertijd de in en uitgangssignalen van een 
zware versterker weergeven is dus geen probleem. 
Daarbij zorgt de ingangstrap van de oscilloscoop er 
voor dat er nagenoeg geen ruis aan het signaal wordt 
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toegevoegd waardoor er een reëler beeld van de werking van 
de versterker verkregen wordt.
Bedenk hierbij dat we afhankelijk van de gekozen oscillo-
scoop signalen kunnen bekijken tot 6 GHz. Deze hoge fre-
quentie wordt mede gehaald door de toegepaste ingangselek-
tronica die tot deze frequentie een vlakke frequentiecurve 
heeft binnen 1 dB. Daar komt bij dat de gekozen gebalan-
ceerde BNC-connectoren geschikt zijn tot 18 GHz en dus 
geen rol spelen bij het verloop van de frequentiecurve van de 
ingang van de oscilloscoop.

A/D-converter met ultrabrede SFDR
De nieuwe RTO6-oscilloscopen zijn uitgerust met voor elk 
kanaal een aparte, aangepaste A/D-converter. Dit zijn omzet-
ters met extreem kleine lineariteitsfouten, wat resulteert in 
een ultrabreed spurious-vrij dynamisch bereik (SFDR) van 
65 dBc. Dit vormt zowel de basis voor uitstekende signaal-
integriteit, terwijl het ook verdere ruisonderdrukking moge-
lijk maakt met filtering. De toegepaste ADC's hebben een 
ENOB (effectief aantal bits) van 9,4 bij een ingangssignaal 
van 10 MHz op de 50-Ω-ingang met een grootte van 90 % 
full-scale bij 50 mV/div.
In de high-definition (HD) mode weet men de resolutie van 
de ADC's op een slimme manier te verhogen tot 16 bits voor 
ingangssignalen tot 50 MHz. De techniek die hier achter zit, 
wordt mogelijk gemaakt door de hoge samplingfrequentie 
waarmee in alle standen van de tijdbasis het ingangssignaal 
bemonsterd wordt. In elke stand van de tijdbasis wordt met 
dezelfde frequentie bemonsterd. Voor een signaal van 50 
MHz is deze frequentie absoluut niet nodig. Sterker nog, om 
een aantal perioden van het ingangssignaal te laten zien, is 
de samplingsnelheid zo hoog dat het interne displaygeheu-
gen vol zou raken als alle samples verwerkt zouden worden. 
Bij een hele lange tijdbasis worden dan ook de meeste sam-
ples niet gebruikt en worden simpelweg weggegooid. In de 
HD-mode van de RTO6 worden deze samples echter niet 
weggegooid. Ze worden gebruikt voor het uitrekenen van 
een gemiddelde samplewaarde over al deze niet gebruikte 
samples. Dit gemiddelde benadert de werkelijke waarde met 
een veel hogere resolutie dan de resolutie van de ADC. Bij 
ingangssignalen tot 50 MHz kan men zo door het verreke-
nen van de gigantische hoeveelheid anders niet gebruikte 

samples een resolutie van 16 bits halen. Het spreekt voor 
zich dat bij deze techniek de ingestelde tijdbasis een belang-
rijke rol speelt. Hoe langer de tijdbasis is, hoe meer sam-
ples er immers ongebruikt worden en dus toegepast kunnen 
worden voor het bepalen van het gemiddelde. Dit vertaalt 
zich naar de resoluties als functie van de bandbreedte zoals in 
tabel 1 te zien zijn. Hier is ook te zien dat het signaal gefilterd 
moet worden om te voorkomen dat hogere harmonischen de 
berekening van het gemiddelde verstoren. De waarden van 
de samples die tot het gemiddelde moeten leiden, moeten 
immers wel van dezelfde basis golfvorm afkomstig zijn.

Afbeelding 2 toont welke voordelen het verhogen van de 
resolutie heeft. Aan de linkerkant is een sinus te zien met 
daar onder een uitvergroting van een deel hiervan. Rechts is 
hetzelfde te zien, maar dan bij ingeschakelde HD-mode. De 
resolutie hier is nu 16 bits waardoor nu wel goed te zien is 
dat er op de bovenste sinus een tweede sinusvormig signaal 
gesuperponeerd is. 

Triggeren
Uniek zijn de vele triggermogelijkheden. Complexe signaal-
details zijn hierdoor veel gemakkelijker zichtbaar te maken. 
Als eerste moeten we noemen dat er getriggerd kan worden 
op signalen die in de HD-mode zichtbaar zijn. Afbeelding 3 
laat hiervan een fraai voorbeeld zien. Zonder de HD-mode 

gaat het triggerpunt letterlijk ten onder in het 'gras'.
Uniek is ook dat u zelfs kunt specificeren 'waar' in het tijd- of 
frequentiedomein moet worden getriggerd door simpelweg 
een speciale zone direct op het golfvormscherm te tekenen 
(afbeelding 4). Gebeurtenissen in zowel het tijd- als het fre-
quentiedomein kunnen zo voor een trigger zorgen. Maximaal 
acht zones zijn te combineren over meerdere kanalen, sig-
naalbeweringen zoals FFT's of wiskundige functies om 
tot een uiteindelijk triggerpunt te komen. Deze krachtige, 
gebruiksvriendelijke functie maakt het bijvoorbeeld moge-
lijk om lees-/schrijfsequenties van een geheugensysteem van 
elkaar te scheiden.

En nog heel veel meer
Met al dat we tot nu toe over de nieuwe RTO6 verteld heb-
ben, zijn we nog lang niet bij het einde. Uitgebreid zouden 
we nog moeten stil staan bij de manier waarop de oscillo-
scoop bediend wordt, de mogelijkheden om de weer te geven 
signaalvormen op elk willekeurig plekje op het scherm te 
kunnen plaatsen, over de standaard aanwezige functies en 
alle uitbreidingsmogelijkheden en al dat nog meer maakt 
dat deze oscilloscoop uniek is. Helaas hebben we daarvoor 
geen plek in deze e-totaal. U zult dan ook zelf op internet 
op jacht moeten gaan als u echt alles wilt weten. Gelukkig 
heeft R&S een uitgebreide brochure gemaakt van bijna 50 
pagina's waarin in grote lijnen alles behandeld wordt. Een 
link hier naar toe is te vinden op onze site.             •
Deze link is te vinden op www.etotaal.nl/achtergrond,  
artikel 'Details haarscherp in beeld' 

www.rohde-schwarz.com

Tabel 1.  Resolutie als functie van de   
 bandbreedte van het filter

FILTER  RESOLUTIE

Inactief  8 bit

2 GHz 1)  10 bit

500 MHz  12 bit

300 MHz  12 bit

200 MHz  13 bit

100 MHz  14 bit

10 kHz...50 MHz 16 bit

1) 2 GHz voor 20 Gsample/s, 1 GHz voor 10 Gsample/s.

Afbeelding 1. De ingangselektronica voor elk kanaal is apart opgebouwd en voorzien van 
gedegen afscherming om overspraak tussen de ingangen tot een minimum te beperken.

Afbeelding 2. In de HD-mode wordt op een slimme manier de resolutie verhoogt en worden in 
eens signaaldetails zichtbaar die anders niet zichtbaar worden.

Afbeelding 3. Signaaldetails die alleen in de HD-mode zichtbaar worden, kunnen ook als 
trigger fungeren.

Afbeelding 4. Op het scherm kunnen gebieden getekend worden waarbinnen de oscilloscoop 
naar de triggerpunten moet kijken.
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Murrelektronik heeft een IP67 managed switch met tien poorten aan het assortiment toegevoegd. 
Deze is ideaal voor gebruik in professionele industriële communicatienetwerken.

Xelity 10TX is dé IP67 switch voor 
professionele netwerken

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

Deze Xelity 10TX is er als Managed en Profinet Managed variant. 
De Xelity 10TX heeft de volgende eigenschappen: 
 Robuuste metalen behuizing
 Beschermingsklasse IP67
 Bestand tegen schokken en trillingen
 Power In M12 L-gecodeerd
 Met of zonder functionele aarde (4- of 5-polig)
 Power Out aansluiting voor energie looping
 Voor PROFINET, Ethernet

Er zijn verschillende varianten: 
 Managed of Profinet Managed
 10 datapoorten in 3 combinaties:

 - 10 x 10/100 Mbit/s full duplex
 - 10 x 10/100/1000 Mbit/s full duplex 
 - 8 x 100 Mbit/s + 2 x 1000 Mbit/s

Xelity 10TX is een ideale switch om in een professioneel IP67 netwerk te plaatsen.

Ruggengraat van 
digitalisering
Productiefaciliteiten zijn vandaag 
de dag op veel manieren met elkaar 
verbonden. Toch moeten ze flexibel 
zijn en klaar om snel te veranderen. 
Industriële communicatienetwerken 
zijn daarom de ruggengraat van digi-
talisering geworden. Het ontwerp, 
de planning en de implementatie van 
industriële communicatienetwerken 
vereisen een gedegen knowhow van 
automatiseringstechnologie. Deze 
houdt rekening met de belangrijkste 
vereisten voor netwerkgegevens: Ze 
zijn betrouwbaar, open en flexibel. 
Switches in het veld zijn hiervoor 
een uitkomst. 

Plaats de switch in het veld
De switch in de schakelkast plaatsen 
gaat gepaard met vele kabels naar het 
veld. Dit betekent een enorme hoe-
veelheid werk tijdens aanleg, inbe-
drijfstellen en bij eventuele retrofits. 
IP67 switches verplaatsen de bedra-
ding naar het veld, namelijk recht-
streeks naar de datatransmitters en 
-ontvangers. Dit bespaart ruimte in 
de schakelkast, vele meters kabel en 

vele schakelkastdoorvoeren. Ze kunnen ook veel sneller en 
met minder fouten worden aangesloten.

De voordelen zijn in het kort: 
 Sneller in bedrijfstellen
 Minder kosten
 Flexibel uitbreiden
 Kortere kabels
 Betere diagnose
 Minder kabeldoorvoeren
 Meer ruimte in de schakelkast                   •

Een voorbeeldopstelling van een decentrale IP67 installatie 
waarbij voeding, IO en switch in het veld geplaatst zijn. 

Waarom de Xelity 10TX? 
Bekijk hier de video:

Bekijk de Xelity 10TX 
in de online shop:

Murrelektronik
(085) 222 02 82
www.murrelektronik.nl

Voor de veiligheidslaserscanner PSENscan 
van Pilz zijn extra digitale ingangen en uit-
gangen beschikbaar. Voortaan kunnen maxi-

maal 70 schakelbare configuraties worden 
geïmplementeerd en kunnen maximaal drie 
afzonderlijke veiligheidszones tegelijkertijd 

worden bewaakt dankzij diverse nieuwe tech-
nieken in de scanner. Zo kunnen stationaire 
oppervlakken nog beter worden bewaakt. 

Veiligheidslaserscanners met nieuwe functionaliteiten
Bovendien zorgen nieuwe functies voor de 
intralogistiek, zoals encoderanalyse, stand-
bymodus en nauwkeurigere navigatie, voor 
een efficiëntere bewaking van mobiele toepas-
singen. Dankzij de snelle en directe analyse 
van de nieuwe encoderingangen in de veilig-
heidslaserscanner kunnen de inspanningen en 
kosten voor de anders benodigde bekabeling 
worden verminderd. Bovendien is PSENscan 
flexibel en veelzijdig inzetbaar door de hoge 
resolutie van 30 of 40, 50, 70 of 150 mm en 
de meervoudige analyse van scans. Met de 
nieuwe, uitwisselbare geheugenmodule kun-
nen configuraties eenvoudig worden over-
gezet naar andere laserscanners. Bovendien 
heeft PSENscan een scannerkop die in geval 
van beschadiging ook afzonderlijk kan wor-
den vervangen. Daardoor blijven de instal-
latie- en stilstandtijd van installaties tot een 
minimum beperkt.               •

Pilz
(0347) 320 477
www.pilz.nl

http://elipse.eu
http://www.murrelektronik.nl
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Voor de bestaande EAS-Compact-F over-
belastingskoppeling heeft MAYR een 
nieuwe standaardserie tot maar liefst 
12.000 tpm ontwikkeld. Deze houdt reke-

Koppelbegrenzers bij grote toerentallen
ning met de steeds toenemende eisen op 
het gebied van snelheid en dynamiek. 
De nieuwe serie is bijvoorbeeld voor-
zien van een interne afdichting die een 
betrouwbare smering van de functionele 
componenten garandeert. Want juist bij 
zeer hoge toerentallen is het belangrijk 
dat het smeermiddel precies daar wordt 
aangebracht waar het nodig is. Dit garan-
deert een betrouwbare ontkoppeling, 
zelfs onder extreme omstandigheden en 
bij hoge snelheden. Bovendien zijn er 
nieuwe bouwgroottes toegevoegd voor de 
EAS-HSE high-speed koppelbegrenzers. 
Daarmee biedt MAYR nu standaard kop-
pelbegrenzers voor hogesnelheidstoepas-

singen met koppels van 30 tot 15.000 Nm 
en toerentallen van 25.000 tpm voor kleine 
en 8.000 tpm voor de grotere bouwgroot-
tes.                         •
Groneman B.V.
(074) 255 11 40
www.groneman.nl

Standaard zelf-
borgende meerpolige 
connectoren
 
De LEMO B serie bestaat uit modulaire, ergo-
nomische, robuuste en betrouwbare ronde 
meerpolige connectoren voor toepassingen 
die een snelle en stevige push-pull borging 
vereisen. Dit maakt het een goede keuze voor 
test- en meetapparatuur, instrumentatie, medi-
sche apparatuur, onderzoek en audio- en video 
toepassingen. Het modulaire binnenwerk kan 
worden geconfigureerd met een brede range 
meerpolige of hybride elektrische contacten. 
De contacten kunnen van het soldeer- of 
krimptype zijn en toegepast worden bij rechte 
of gebogen printplaten, glasvezel, coax, ther-
mokoppels en zelfs voor hoogspanningscon-
tacten. De LEMO B-Serie omvat groottes 
van 00 tot 5B. LEMO's alignment key biedt 
een hoge contactdichtheid en verkeerde aan-
sluiting onmogelijk. Deze LEMO connecto-
ren zijn UL-gecertificeerd en kabelmontage is 
mogelijk.                 •

LEMO Connectors Benelux
(023) 2060701
www.lemo.com

Innovatief high  
performance  
koelprofiel
 
Seifert Electronic levert de gepatenteerde high 
performance Vario serie koelcomponenten. 
Deze biedt veel koelcapaciteit per volume. 
Het koelvinprofiel wordt opgebouwd uit losse 
lamellen die met een rilverbinding in elkaar 
geperst worden. Door het profiel op te bou-
wen uit losse vinnen kan het effectieve koelop-
pervlak sterk vergroot worden ten opzichte van 
standaard extrusieprofielen. Er is een veelheid 
aan afmetingen beschikbaar. Als de vinnen aan 
elkaar geperst zijn, is er een vlakke basis waarop 
het te koelen component gemonteerd kan wor-
den. Hiervoor kan de basis voorzien worden 
van de benodigde montagegaten. Er zijn lamel-
len in een dubbele uitvoering van 62,5 mm, 
84,8 mm, 92,5 mm en 117 mm hoogte en 
een enkele uitvoering in 75,5 mm hoogte. De 
lengte kan 50 tot 500 mm bedragen, terwijl de 
breedte kan variëren van 50 tot 350 mm.       •

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

www.helmholz-benelux.eu

Your Expert for PROFINET 
and Industrial Networks

http://modelec.nl
http://inrato.com
https://www.lemo.com/nl
http://helmholz-benelux.eu
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Koel houden van de kleine heethoofden

Kleine, krachtige DC-motoren zijn vandaag de dag voor heel 

veel applicaties van essentieel belang. Dit soort motoren 

worden toegepast in de meest uiteenlopende sectoren, 

van medische en laboratoriumtechnologie tot aan 

toepassingen in de ruimtevaart, robotica, optica en 

fotonica, en natuurlijk in machines en apparaten 

voor de industrie of privégebruik. In veel van 

deze toepassingen worden ze gebruikt in 

combinatie met tandwielkasten, encoders 

en uiteraard een motioncontroller voor 

het regelen van de snelheid of voor voor 

positionering. Faulhaber weet als motorspecialist 

wat dit voor een motioncontroller moet zijn.

DC-microaandrijvingen 
en motioncontrollers

Bij de keuze van een geschikte motion-
controller voor een aandrijfsysteem is het 
belangrijk om eerst een paar vragen te beant-
woorden. De ontwerper moet weten welke 
bewegingen de motor uit moet voeren om 
na te gaan wat voor eisen dat stelt aan de 
controller. Van belang zijn de vragen of de 
aandrijving continu draait of in een start-
stoppatroon al dan niet met nauwkeurige 
positionering. Ook van belang is het soort 
last die de aandrijving in beweging moet 
brengen bij welke belastingscycli en of er een 
tandwielkast vereist is? Op basis van deze 
antwoorden kan bepaald worden wat nood-
zakelijk is voor de applicatie. 

Risico op oververhitting 
Bij de DC-mini- en -micromotoren van 
Faulhaber wordt de beweging opgewekt 
door een zelfdragende, ijzerloze rotor met 
schuin gewikkeld windingen (afbeelding 1) 
die om een vaste magneet heen draait. Deze 
opbouw heeft niet alleen veel praktische 
voordelen, maar bepaalt ook wat voor type 
motioncontroller gebruikt moet worden. Bij 

dit soort motoren is het namelijk belangrijk om de temperatuur van de rotor-
spoel te bewaken. De rotor heeft door het ontbreken van een ijzeren kern een 
lage zelfinductie. De stroom door de rotor wordt dan ook voor een groot deel 
bepaald door de gelijkstroomweerstand van de spoel - een weerstand die ook 
nog eens vrij laag is.
Een in de motor ingebouwde temperatuursensor zou kunnen helpen, maar 
bij motoren met een diameter van slechts 22 mm of zelfs nog minder is er 
simpelweg geen ruimte voor een dergelijke sensor. Als dit type motor dus op 
een willekeurige controller wordt aangesloten, kan de spoel vrij snel door-
branden voordat dit aan de buitenkant merkbaar is.
Met slimme elektronica is dit te voorkomen. Wanneer de motioncontroller 
intelligentie bevat, is hij in staat om de temperatuur van de wikkeling van het 
gekoppelde motortype te schatten op basis van modellen die met laborato-
riumproeven zijn opgesteld. Daarnaast moet de controller getuned kunnen 
worden om de theoretische en werkelijke situatie op elkaar af te stemmen. 
Hoe goed wordt bijvoorbeeld de motor gekoeld, is de omgevingstempera-
tuur ander dan in de modellen, werkt de configuratie met een tandwielkast 
en een encoder zijn slechts een paar van de vele vragen die van belang zijn 
om zonder daadwerkelijk te meten, op basis van de spanning en de geleverde 
stroom een beeld te vormen van de temperatuur van de rotor. 
De lage zelfinductie heeft ook invloed op de stroom bij pulsbreedtemodu-
latie, een systeem dat vaak wordt toegepast om de spanning voor de motor 
te regelen. Doordat de motor meer als een ohmse belasting gezien moet 
worden, kan niet zomaar een controller voor een meer inductieve belasting 
gebruikt worden.

Krachtig en extreem compact
Met de nieuwe motioncontrollers MC3001, verkrijgbaar als 
MC3001 B (board-to-board) of MC3001 P met 28-pins 
pinheader biedt Faulhaber een passende controller aan 
voor hun motoren. De controllers zijn extreem klein, maar 
daarom niet minder krachtig. In continubedrijf kunnen ze 
een stroom leveren van 1,4 A en bij piekbelastingen zelfs 
wel 5 A. Ze zijn ontworpen als slaves met geoptimaliseerde 
stroommeting voor aansturings- en positioneringstaken van 
DC-micromotoren, lineaire DC-servomotoren of borstel-
loze DC-motoren uit de FAULHABER productreeks van 6 
tot 30 mm.
De Controllers zijn verkrijgbaar in twee uitvoeringen: de 
MC3001 B kan met drie board-to-board-microconnectors 
worden aangesloten op het moederbord, de MC3001 P 
heeft hiervoor een 28-pins stekkerconnector (afbeelding 
2). Om klanten snel en eenvoudig op weg te helpen met de 
ontwikkeling van hun aandrijfsysteem levert Faulhaber een 
handig starterspakket, met onder andere een moederbord. 
Daarnaast zijn er tot zes verschillende moederborduitvoerin-
gen verkrijgbaar, afhankelijk van de gebruikte motioncon-
trollers en de motor. Voor specifieke klantbehoeften kunnen 
ook nog andere boards worden gemaakt, bijvoorbeeld met 
een EtherCAT-interface.
Met een totale hoogte van slechts 2,6 mm en afmetingen 
van 16 x 27 mm zijn de nieuwe motioncontrollers extreem 
compact. Ondanks het bijzonder kleine formaat leveren de 
controllers dezelfde functionaliteit, interfaces (RS232 en 
CANopen) en encoderinterfaces als eerdere modellen van 
Faulhaber. Als intelligente aandrijvingsmodule zijn ze vooral 
geschikt om te worden gebruikt in klantspecifieke toepas-
singen. 
Deze nieuwe motioncontrollers zullen vooral goed tot hun 
recht komen in de robotica, automatiseringstechnologie, 
machinebouw en medische en laboratoriumtechnologie. 
Veel toepassingen in deze sectoren hebben namelijk beperkte 
inbouwruimte, en vragen toch om een hoge controledyna-
miek en krachtige prestaties.
Ze worden geconfigureerd via de bijpassende Motion 
Manager software V6 (versie 6.8 en hoger). Na de basiscon-
figuratie kunnen de controllers dan ingezet worden, zelfs 
standalone.                            •
Voor meer informatie www.etotaal.nl/achtergrond,  
artikel 'DC-microaandrijvingen en motioncontrollers' 

www.faulhaber.com

Afbeelding 1. De rotor van de DC-mini- en 
micromotoren is niet meer dan een fraai 
gewikkelde spoel.

Afbeelding 2. De twee uitvoeringen van de nieuwe motioncontroller alsmede 
het moederbord uit het starterspakket.
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Vliegtuigfabrikanten gebruiken in hun stre-
ven naar lagere emissies steeds vaker elektri-
sche systemen in plaats van pneumatische 
en hydraulische. Voor de volgende genera-
tie elektrische systemen voor vliegtuigen is 
daarom nieuwe technologie voor spanning-
somzetting nodig. Microchip Technology 
Inc. kondigt in dit kader de ontwikkeling 
aan van Clean Sky; een consortium van 
de Europese Unie en de industrie voor de 
eerste voor de luchtvaart goedgekeurde 
basisplaatvrije voedingsmodulen. Ze heb-
ben een hoger rendement, zijn lichter en 
maken compactere spanningsomzetting en 
motorstuursystemen mogelijk. Microchip 
maakt de BL1, BL2 en BL3 serie baseless 

power modules, die een hoger rendement 
bieden bij omzetting van gelijk- naar wis-
selspanning en omgekeerd.              •

Microchip Technology Europe BV
(0416) 690399
www.microchip.com

Voedingsmodules voor vliegtuigen

Tele Radio heeft onlangs drie nieuwe 
heupzenders gelanceerd. Deze handzame 
draadloze systemen zijn bedoeld voor 
plekken waar het risico op een letsel bij 
de werkzaamheden moet worden beperkt. 
De nieuwe heupzenders communiceren 
op de wereldwijd, vrij beschikbare 2,4 
GHz frequentieband en profiteren van een 
groot bereik. Tevens bieden ze veel aan-
sluitmogelijkheden en accessoires. Er zijn 
bekabelde ontvangers of versies met een 
Harting 24-pins connector, met digitale 
in- en outputs, CAN/RS485 bus-commu-

nicatie en als PLd versie met 4 tot 24 relais 
beschikbaar. Er zijn drie varianten; de 
standaard zender (24 cm), een maatwerk-
zender (24 cm) en een maatwerkzender 
(33 cm). Ze beschikken over een robuuste 
behuizing en voorzien van een display en 
hebben een IP67 beschermingsgraad. De 
standaard zender is voorzien van 2 joy-
sticks en 2 schakelaars en is geschikt voor 
bijvoorbeeld heffen en hijsen. De gebrui-
kers kunnen zelf de knoppen, de front-
plaat en programmering kiezen.             •
Tele Radio B.V.
(070) 4194127
www.teleradio.nl

Tele Radio presenteert drie heupzenders

Groter meetbereik 
met MCS10-200 
multi-assen sensor
Brüel & Kjær (HBK) heeft de MCS10-
serie multi-assen (6-DOF) sensoren van 
HBM uitgebreid. De nieuwe sensor, de 
MCS10-200, heeft dubbele afmetingen 
vergeleken met de bestaande uitvoeringen, 
waardoor hij geschikt is voor een nomi-
nale belasting van 40 kN voor Fx/Fy; 200 
kN voor Fz; 3,5 kNm voor Mx/My en 3,0 
kNm voor Mz. De sensor biedt een hoge 
meetnauwkeurigheid, IP67-certificering, 
lage overspraak, een compensatiematrix, 
TEDS en werkt in een temperatuurbereik 
van -10 tot +85 °C. De nieuwe sensor kan 
tot zes verschillende krachten en momen-
ten simultaan op drie assen (x,y,z) meten, 
waardoor hij geschikt is voor gebruik voor 
mechanical engineering, in testbanken en 
voor R&D. Normaal gesproken beïnvloe-
den de individuele signalen van een multi-
assen sensor elkaar, maar de MCS10-200 
reduceert de overspraak tot een minimum 
dankzij het innovatieve ontwerp. HBM 
levert ook een individuele compensatiema-
trix voor de MCS10-200 die gebruikt kan 
worden om de nauwkeurigheid verder te 
verbeteren. Dankzij de TEDS-technologie 
herkent het data-acquisitiesysteem de 
MCS10-200 automatisch, waardoor hij 
onmiddellijk klaar is voor gebruik. Alle 
meetassen van de opnemer kunnen onaf-
hankelijk van elkaar geconfigureerd wor-
den.                                •

HBK
(0416) 286040
www.hbm.com

https://www.microchip.com
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Advantech introduceert EKI-2701MPI-5G PoE injector
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De MDD 2000 power/drive module van SIGMATEK is modulair, compact en biedt hoge vermogens. Naast 
aansturing van één tot drie assen zijn ook een voeding, vermogensfilter, remweerstand en DC-Link circuit 
aan boord – en dat binnen het formaat van slechts 75 x 240 x 219 mm.

3 in 1 met de DIAS Drive 2000
U I T G E L I C H T
U I T G E L I C H T

Ideaal voor toepassingen in diverse branches. Dit varieert van 
de verpakkings- en voedingsindustrie, handling en robotica tot 
metaalbewerking of textiel. Overal waar veel servo technologie 
wordt gebruikt en de vraag naar servo assen gestaag blijft stij-
gen. Met dit systeem worden ook meer functies ondersteund om 
machinebouwers nog meer veiligheid te bieden.

Flexibel en mogelijkheid tot uitbreiding
Veel machinebouwers hebben vaak een standaard machine met 
bijvoorbeeld zes assen. Al deze assen zijn met twee modules 
aan te sturen. Hierbij is het van cruciaal belang dat een servo 
module voor extra assen eenvoudig kan worden aangesloten 
of vervangen door een module met meer prestaties – met de 
MDD 2000-serie is dit mogelijk via plug & play. De modules, 
wisselend in breedten, hebben altijd dezelfde hoogte en diepte. 
Het modulaire concept biedt ook modules in verschillende vari-
anten. Dit betekent dat er 1-, 2- en 3-assige modules gebruikt 
kunnen worden, inclusief voeding en netwerk aansluiting. De 
uitbreidingsmodules kunnen zonder gereedschap aangekoppeld 
worden. Inbouw-vriendelijk en op elk gewenst moment eenvou-
dig op te schalen.

SIGMATEK software biedt eenvoud
Omdat de complexiteit van machinebesturing voortdurend 
toeneemt; inclusief veiligheidstechnologie hebben machinebou-
wers behoefte aan eenvoud bij het programmeren. Met LASAL-
software wordt de complexiteit voor de machinebouwer ver-
minderd en worden volledig functionele softwarecomponenten 
aangeboden. Hiermee worden complete machinecomponenten 

en motion taken gereproduceerd. De gebruiker werkt 
met een grafische interface en mag alleen informatie 
invoeren, zoals as-lengtes, bewegende massa's en ver-
gelijkbare parameters , want de basisfunctie is al ope-
rationeel. Het MDD 2000 systeem heeft een auto-
matische afstemmingsfunctie om de servo controllers 
en motoren af te stemmen op de mechanica. In de 
expert-modus kan fine-tuning uiteraard handmatig 
worden uitgevoerd. 

Voldoende interfaces
De digitale motor feedback interface Hiperface 
DSL is de standaard interface, die bedrading en tijd 
bespaart tijdens de eerste startup. Naast de single 
cable oplossing worden verschillende encoder types 
ondersteund: EnDat 2.1 en 2.2, Hiperface, Resolver, 
Sin/Cos, TTL, BiSS-C en Tamagawa.             •
SigmaControl BV
(0180) 695 777
www.sigmacontrol.eu

Via DBC / DC Connection Block en BCB Bus 
Connection Block kan het multi-as netwerk snel 
worden uitgebreid zonder gereedschap.

Naast de veilige stopfuncties Safe Torque Off (STO) 
en Safe Stop 1 (SS1) bevat de MDD 2000-serie Safe 
Operating Stop (SOS), Safe Brake Control (SBC) en 
Safety Limited Speed (SLS) en maakt toepassingen 
tot SIL 3, PL e, Cat mogelijk.

Advantech brengt de EKI-2701MPI-5G 
power-over-ethernet (PoE) injector op de 
markt. Deze compacte module biedt een Wifi 
6 netwerk infrastructuur, PoE en geavanceerde 
connectiviteit naar verouderde digitale infra-
structuur. De injector ondersteunt de data-

snelheden 10M, 100M, 1G, 2,5G en 5G en 
levert 90 W vermogen conform de standaard 
IEEE802.3bt. Hierdoor is de injector geschikt 
om verouderde digitale infrastructuur een 
robuuste connectiviteit te geven, zonder dat 
nieuwe bekabeling hoeft te worden geïnstal-

leerd. Dankzij het vermogen van 90 W kunnen 
bijvoorbeeld camera's en Wifi access points van 
elektriciteit voorzien worden.               •
Advantech Europe B.V.
(040) 2677000, www.advantech.nl

http://turck.com
http://www.sigmacontrol.eu
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SICK brengt een nieuwe laser sensor in de 
G6-serie op de markt. Deze kenmerkt zich 
door een geringe omvang van 31,4 x 21 x 
12 mm. Daardoor is de sensor goed te inte-

greren in machines met 
beperkte ruimte. De meta-
len inserts voor montage en 
de aangegoten connector 
verhogen het installatie-
gemak. De laser heeft een 
bijzonder fijne lichtspot van 
1,1 mm op 200 mm afstand. 
De schakelfrequentie 
bedraagt 1000 Hz. Dankzij 
het grote detectiebereik zijn 
de energetische, reflector- 
en zender-ontvangervariant 
geschikt voor tal van toepas-

singen, zoals de aanwezigheidscontrole van 
zeer kleine objecten en het nauwkeurig posi-
tioneren van producten en onderdelen. De 
G6 Laser is er ook met achtergrondonder-
drukking. Het detectiebereik bedraagt 400 
mm (met achtergrondonderdrukking), 450 
mm (energetisch), 12 m (reflector) of 40 m 
(zender/ontvanger). Er is een 360⁰ LED die 
van een afstand zicht biedt op de schakel-
stand.                •
SICK B.V.
(030) 204 40 00
www.sick.nl

Laser sensor met groot detectiebereik

Nieuwe igus module voor voorspellend onderhoud
Met de i.Cee:local module 
heeft igus nu een nieuwe 
behuizing ontwikkeld voor 
haar smart plastics software. 
De module berekent de res-
terende levensduur van de 
kabelrups, kabel, lineaire 
geleiding en glijlager tijdens 
gebruik. Hierdoor kan de 
levensduur van het systeem 
worden geoptimaliseerd, 
kunnen fouten in een vroeg 

stadium worden gedetecteerd en gecorri-
geerd en kan onderhoud van te voren wor-
den gepland. Met haar multi-connectiviteit 
kan de i.Cee:local worden geïntegreerd via 
internet of zonder IoT-connectiviteit via het 
lokale netwerk. Smart plastics sensoren van 
igus bewaken slijtage, meten de trek- en duw-
kracht en bieden informatie over op handen 
zijnde overbelasting.               •
igus B.V.
(0346) 353932, www.igus.nl

De PROmesh P10 is een 
managed switch die de stro-
men over de afscherming 
van de aangesloten kabels 
kan meten en voorzien is 
van een kabeltester om de 
slijtage in kabelrupsen en 
robotarmen te meten. Het is 
een gigabit managed indus-

Industriële switch meet EMC en kabelslijtage

Pick en place van Panasonic

Module met kleine vormfactor

trial switch met 10 poorten, krachtige diag-
nostiek en permanente netwerk monitoring. 
De PROmesh P10 is geschikt voor TSN, 
is compatibel met PROFINET specificatie 
V2.4 compliant en is geoptimaliseerd voor 
EtherNet/IP netwerken.              •
Prokorment
(015) 212 13 10, www.prokorment.nl

Smd-Tec levert sinds kort 
de producten van Panasonic 
Smart Factory Solutions 
in de Benelux. Hiertoe 
behoort de NPM-VF pick 
en place machine, die in 
de elektronica-industrie 
gebruikt wordt. Het is een 
bestukkingsmachine voor 
SMD componenten en 
conventionele THT com-
ponenten. Er zijn diverse 
grijpers beschikbaar voor 

het plaatsen van de componenten. Deze 
kunnen afmetingen hebben van 5 x 5 mm 
tot 130 x 35 mm bij een hoogte van 60 
mm. De verwerkingssnelheid bedraagt 
maximaal 4.500 componenten per uur. De 
cutting en clinching tools voor THT com-
ponenten zijn geïntegreerd. de NPM-VH 
kan overweg met alle gebruikelijke feeder-
systemen voor SMD componenten. •
Smd-Tec
+32 (016) 436 742
www.smd-tec.be

De SparkFun QuickLogic Thing Plus EOS 
S3 is een module met een kleine vormfactor, 
die bedoeld is voor de volgende generatie 
energiezuinige machine learning apparaten. 

Het hart van de QuickLogic Thing Plus is 
de QuickLogic’s EOS S3, de eerste eFPGA-
enabled Arm Cortex-M4F MCU die volle-
dig wordt ondersteund door Zephyr RTOS 
en FreeRTOS. In tegenstelling tot andere 
ontwikkelborden die zijn gebaseerd op eigen 
hardware- en softwaretools, is de QuickLogic 
Things Plus gebaseerd op open source hard-
ware, compatibel met de Feather-vormfactor 
en gebouwd rond open source-software met 
ondersteuning voor FreeRTOS, Zephyr, 
nMingen, Docker en SymbiFlow. Met de 
ingebouwde LiPo-batterijaansluiting en het 
oplaadcircuit, de wake-on-sound PDM-
microfoon en de drie-assige accelerometer 

met laag vermogen, is dit 
Thing Plus-board geschikt 
voor draagbare, spraak- en 
gebarendetectietoepassin-
gen. De krachtige firmware-
ondersteuning voor de 
microfoon en de accelero-
meter maken het gemakke-
lijk om sensorgegevens naar 
de ingebouwde FPGA te 
sturen.                 •
Antratek Electronics
(0180) 704 000
www.antratek.nl

http://micro-epsilon.com/3D
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In technologieland staat een aantal zaken in de nabije toekomst zeker te gebeuren. De 5G of 
6G dataverbinding gaat de DSL markt vervangen. Artificiële intelligentie gaat, in combinatie 
met IoT, zorgen voor efficiëntie en verhoging van de productiviteit. En veel applicaties gaan 
met spraak bestuurd worden.

“Hé Google!” “Hé TOP!”
U I T G E L I C H T
U I T G E L I C H T

Voice recognition of spraakherkenning wordt al toegepast in telefoons, 
zoals Siri of via Google Home in de woning. Maar wat als iemand in 
een lift staat en geen Covid-19 besmetting wil oplopen en de oplos-
sing is om door middel van spraak naar de zevende verdieping te gaan? 
Of wanneer in een fabriek de productielijn een fout aangeeft en de 
operator niet naar de noodknop kan rennen, maar wel een wake-word 
kan roepen?
 
In een post-COVID, handsfree wereld, waar mensen geen enkel 
oppervlak in een openbare omgeving willen aanraken, kunnen bedrij-
ven die voice capture technologie gebruiken dit mogelijk maken. 
Bijvoorbeeld in diverse toepassingen, zoals het inchecken in de lobby 
van een hotel of ziekenhuis of het bestellen via handsfree point of sale 
(POS)-producten en in kiosken.

Er is niet veel verbeelding voor nodig om 
te bedenken dat op een dag de meeste, 
of misschien zelfs wel alle, elektronische 
producten spraakbesturing als primaire 
methode van interactie en controle heb-
ben. TOP-electronics ziet in ieder geval 
eindeloze mogelijkheden. 

Meer dan 9 meter 
TOP-electronics levert producten van 
een aantal fabrikanten die hier heel 
mooi op inspelen, waaronder ArkX 
Laboratories. Dit bedrijf heeft een pro-
ductgamma ontwikkelt met de moge-
lijkheid om spraakopdrachten uit een 
grote ruimte op te nemen. Dus zelfs in 
extreem lawaaiige en galmende omge-
vingen, waarbij luide muziek wordt 
afgespeeld of gesprekken plaatsvinden 
die nu nog het 'triggerwoord' kunnen 
beïnvloeden. In deze rumoerige omge-
ving kan toch spraakherkenning plaats-
vinden en een wake-word worden opge-
vangen. Zelfs op een afstand van meer 
dan 9 meter van de spreker.
 
Deze EveryWord Ultra Far-field Voice 
Capture technologie betekent ook dat 
permanente obstakels, zoals meubels, 
kolommen en andere fysieke barrières 

direct in het stempad, geen probleem zijn. Dit geeft industrieel ont-
werpers de flexibiliteit om hun productvisies met minder beperkin-
gen te realiseren.
  
De oplossing van ArkX Laboratories is compatible met alle grote 
spraakherkenning software zoals Amazon Alexa, Google Assist en 
Sensory. Hiermee is de time-to-market kort en implementatie van 
spraakbestuurde systemen makkelijk te realiseren. Want waarom 
niet spraakherkenning in een bestaand parkeerbetaalsysteem of kof-
fiemachine op kantoor? Contactloos betalen kan al, dus waarom 
niet een dubbele espresso contactloos bestellen?

De producten in de serie Every Word werken met een array aan 
microfoons en hebben een betere kwaliteit dan soortgelijke produc-
ten die op de markt zijn. Ze werken zelfs wanneer er geen 'line of 
sight' is, of wanneer er veel reflecties zijn.

De krachtige on-board processor verzorgt al het filteren en de data-
verwerking door middel van een grote keuze aan interfaces, zoals 4 x 
I2S/TDM audio, USB, MIPI, 12 AECs, SPI en I2C connectiviteit. 
De module met analoog front-end is compact en energiezuinig.

Wilt u ontdekken hoe u de meest geavanceerde Ultra Far 
Field-spraakopname en spraakbesturing in uw elektroni-
sche producten kunt toepassen? Neem dan contact op met  
TOP-electronics.                                      •

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

3D snapshot sensor
De surfaceCONTROL 3D 3500 snapshot 
sensor van Micro-Epsilon is ontwikkeld 
voor nauwkeurige 3D metingen. Met een 
herhaalnauwkeurigheid van 0,4 µm op de 
z-as bereikt deze sensor een hoog niveau 
voor de nauwkeurige meting van geometrie, 
vormen en oppervlakken. Deze kunnen van 
keramiek, kunststof of metaal zijn. In 0,3 sec 
kan een opname worden gemaakt, waarbij 

door de hoge nauwkeurigheid zeer geringe 
hoogtevariaties gedetecteerd worden. Dit 
is van belang bij onder andere de produc-
tie van precisie-onderdelen en elektronische 
onderdelen.               •
Micro Epsilon BeNeLux
(0162) 510 400
www.micro-epsilon.com

Nauwkeurige axial 
flow valve
De Samson axial flow valve is voorzien van 
een goed gelagerd en lichtlopend aandrijf-
mechanisme. Dankzij dit mechanisme kan 
- in combinatie met de drukgecompenseerde 
kooiklep - ook bij hogere mediumdrukken 
de roterende aandrijving relatief compact 
blijven. Het regelventiel is daarnaast snel en 
zeer nauwkeurig. Bij nieuwlevering wordt het 
dynamisch gedrag van het regelventiel via een 
digitale fingerprint vastgelegd. Later kan deze 
- ook op afstand - tijdens bedrijf met de oor-
spronkelijke situatie worden vergeleken, waar-
door er een uitspraak kan worden gedaan over 
de toestand van het regelventiel. Een ander 
voordeel is de optimale footprint die hierdoor 
ontstaat. Nuttig bijvoorbeeld aan boord van 
FPSO's of offshore-platforms. Dankzij de 
roterende klepasbeweging voldoet het ventiel 
tevens aan de hoogste uitstooteisen.              •

Samson Regeltechniek BV
(079) 361 05 01
www.samson-regeltechniek.nl

http://sensors.nl
https://inspectora.nl
http://www.TOP-electronics.com
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www.helmholz-benelux.eu

Your Expert for PROFINET 
and Industrial Networks

Bihl+Wiedemann heeft het BW4708 
adresseerapparaat geïntroduceerd voor 
het ASi bussysteem. Dit compacte ASi-5/
ASi-3 apparaat werkt in combinatie met 
de Bihl+Wiedemann Software Suite. 

De twee combineren de voordelen van 
het decentraal adresseren met die van 
centrale planning en parametrisering. 
Gebruikers kunnen via een uniforme 
workflow alle ASi-3- en ASi-5-modules 
eenvoudig en veilig in gebruik nemen. 
De BW4708 is met alle pc-programma’s 
van Bihl+Wiedemann te gebruiken. Met 
zijn zes grote knoppen en het OLED-
kleurenscherm is het adresseerappa-
raat eenvoudig te bedienen. Firmware-
updates op locatie zijn zonder problemen 
mogelijk. Het systeem is altijd gebruiks-
klaar. Het moderne energieopslagme-
dium (supercondensator) heeft een lange 
levensduur en maakt het mogelijk het 

apparaat gelijktijdig te gebruiken en snel op 
te laden. Het is volledig opgeladen in onge-
veer 30 minuten en is dan bruikbaar voor 
tenminste 120 lees/schrijfcycli.                 •
Bihl+Wiedemann GmbH
(06) 112 051 33
www.bihl-wiedemann.de

Modern ASi-5/ASi-3 adresseerapparaatAluminium-polymeer 
condensatoren 
OS-CON van Panasonic
De condensatoren van Panasonic uit de 
familie OS-CON, die nu verkrijgbaar zijn bij 
TME, hebben de laagste impedantie (ESR) 
in hun klasse en een hoge weerstand tegen 
rimpelstromen. Alle aluminium-polymeer 
componenten uit deze groep onderscheiden 
zich verder door hun goede onderdrukking 
van interferentie. De producten hebben een 
breed bereik van bedrijfsspanning (2,5  tot 
100 V DC), capaciteit (4,7 tot 1.500 µF) en 
impedantie (7 tot 240 mΩ). Dankzij hun 
eigenschappen zijn ze toepasbaar als ontko-
pelementen, maar ze zijn ook geschikt voor 
toepassing in filters van voedingssystemen 
(schakelende voedingen). De condensatoren 
OS-CON van Panasonic zijn verkrijgbaar 
in behuizingen voor oppervlaktemontage 
(SMD) en Through-hole-montage (THT).  •

Transfer Multisort Elektronik B.V.
(040) 737 04 57
www.tme.eu/nl

Mechanische  
drukschakelaar 9R5 
Picostat voor spoor-
wegtoepassingen
De nieuwe mechanische drukschakelaar 
9R5 Picostat voor spoorwegtoepassingen 
van Trafag voldoet aan de hoge eisen voor 
railvoertuigtoepassingen en voldoet aan 
de relevante spoorwegnormen zoals EN 
50155 (Spoorwegtoepassingen – Rollend 
materieel). Het 9R5-ontwerp wordt geken-
merkt door een roestvrijstalen behuizing en 
een gelaste roestvrijstalen balgsensor en is 
geschikt voor een breed scala aan media. De 
9R5 Picostat heeft een hoge precisie, goede 
stabiliteit en lage hysterese.              •

Marktechnical BV
(0162) 314 285
www.marktechnical.nl

https://www.telerex-europe.com/en-gb/
http://helmholz-benelux.eu
http://cnrood.com
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Als alleen visuele indicatie niet genoeg is

Voedingen 
      met data-interfaces

Om aan de eisen van Industrie 4.0 en slimme productie te voldoen, is digitale communicatie tussen machines, 

sensoren en host-systemen essentieel. Zelfs voor eenvoudige toepassingen moet er de mogelijkheid bestaan 

om het productieproces in realtime te besturen en te bewaken via software en het internet. Inmiddels zijn er 

standaardvoedingen op de markt met data-interfaces die ze geschikt maken om binnen Industrie 4.0 te worden 

toegepast. Naarmate fabrieken meer en meer overgaan op autonome productie, zal een LED-indicator om te 

waarschuwen voor stroomuitval waarschijnlijk niet meer worden opgemerkt...

Industrie 4.0 heeft ervoor gezorgd dat productie 
steeds vaker totaal anders wordt aangestuurd dan tot 
nu toe, waarbij straks machines, sensoren, apparaten 
en mensen met elkaar communiceren en verbonden 
zijn. Dit maakt realtime monitoring mogelijk van 
een groot aantal aspecten, waaronder productiesnel-
heid, beschikbaarheid van materialen en parame-
ters voor voorspellendonderhoud. Sensoren in een 
bewerkingscentrum registreren bijvoorbeeld niet 
alleen de snelheid, de aanvoersnelheid, de snijdiepte 
en de positie van de gereedschappen, maar ook de 
bedrijfsuren, de temperatuur en de viscositeit van 
het koelsmeermiddel. Hiërarchisch hogere bestu-
ringssystemen kunnen deze gegevens gebruiken 
om de resterende levensduur van de verschillende 
machinecomponenten en gereedschappen te bere-
kenen, zodat ruim op tijd kan worden aangegeven 
welke onderhoudswerkzaamheden moeten worden 
verricht. Door het onderhoud te laten samenvallen 
met een geplande productiewisseling kan onvoor-

ziene machinestilstand, vaak een kostbare en lang-
durige zaak, worden voorkomen.

Data-interfaces zijn een pré
Om die real time monitoring te realiseren, heeft elk 
subsysteem van een machine een data-interface nodig, 
zo ook de voeding van de elektronica. Informatie over 
de voedingsparameters is belangrijk omdat de voeding 
doorgaans een systeemkritische component is, waarbij 
een storing direct voor plotselinge machinestilstand 
kan zorgen. Als de voeding bijvoorbeeld het niveau 
van de uitgangsstroom kan rapporteren, kunnen die 
gegevens worden geanalyseerd op afwijkingen van 
het normale stroomverbruik en vormen ze een vroege 
indicator voor een aankomend defect van bijvoor-
beeld de lagers van een motor.

Modbus
Voor datatransmissie binnen een industriële omgeving 
wordt vaak het goedkope open source seriële buspro-

Afbeelding 1. Typische configuratie van een fabriekscommunicatiesysteem 
op basis van Ethernet en veldbus. De voeding (rechtsonder) communiceert 
net als de andere systeemcomponenten op basis van het Modbus RTU 
protocol via een RS-485-interface.

 Industriële automatisering
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tocol Modbus RTU (Remote Terminal Unit) gebruikt. 
Modbus RTU is gebaseerd op een master-slave archi-
tectuur en maakt hoofdzakelijk gebruik van RS-485 
seriële interfaces. Tot 32 apparaten kunnen op dezelfde 
bus worden aangesloten waarbij tot 1.200 meter lange 
kabels mogen worden gebruikt. RS-485 heeft een hoge 
immuniteit tegen interferentie dankzij de symmetrische 
signaaloverdracht en wordt al tientallen jaren succes-
vol toegepast in de industrie en laboratoria. Een ander 
voordeel van het Modbus RTU-protocol is de eenvou-
dige implementatie in veelgebruikte visualisatiesoftware 
voor procesbesturing, zoals LabVIEW en VEE.

Modbus TCP (ook bekend als Modbus IP, Modbus 
EtherNet of Modbus TCP/IP) werkt op een fysieke laag 
van het Ethernet-protocol. Er is geen echte beperking 
op het aantal apparaten dat kan worden aangesloten. 
De dataswitches zijn echter relatief dure componenten.
Afbeelding 1 toont een typische fabrieksconfiguratie. 
Op het hoge niveau wordt Ethernet gebruikt voor de 
communicatie tussen servers, computers en de HMI 
van de machines. Op een niveau lager verloopt de com-
municatie tussen de HMI en de machines via een veld-
bus.
De TDK-Lambda GXE600 serie 600 W AC-DC 
industriële voedingen is ontworpen voor gebruik in 
Industrie 4.0 Modbus RTU veldbustoepassingen. Via 
de RS-485-interface kunnen zowel de uitgangsspanning 
als de uitgangsstroom worden bewaakt en geprogram-
meerd. Bovendien kan de voeding worden geprogram-
meerd voor werking bij constante stroom en/of con-
stante spanning.
 
Programmeren van de voeding via een inter-
face
Machineontwikkelaars kunnen de G-AXESS software 
(afbeelding 2) van de GXE600 downloaden. Deze soft-
waretool is een LabVIEW-toepassing met geïntegreerde 
runtime-engine die draait onder Windows. Pc's of lap-
tops zonder RS-485-interface kunnen op de voeding 
worden aangesloten via een USB-RS-485-converter. De 
LabVIEW-software, die zich onderscheidt in het visu-
aliseren van data, wordt veel gebruikt voor het bestu-
ren van machines en productielijnen. Met G-AXESS 
kunnen machineontwikkelaars de voeding eenvoudig 
programmeren en parametreren. Uitgangsspanning, 
stroomsterkte, overspanningsbeveiliging, stroombe-
grenzing en andere regel- en signaalparameters kunnen 
worden ingesteld (afbeelding 2). De aanloopspanning 
en -stroom bij opstarten, stroombegrenzingskarakteris-
tieken, signaalvertragingen, beveiligingsfuncties en het 
gedrag na een stroomstoring zijn eveneens program-
meerbaar.
Dankzij de programmeerbare aanlooptijd van de uit-
gangsspanning kan de GXE600 worden gebruikt in 
toepassingen, die voorheen de kostbare en tijdrovende 
ontwikkeling van speciaal aangepaste voedingen vergde. 
Een voorbeeld van zo’n toepassing zijn massaspectro-
meters, waar ten gevolge van grote interne zelfinducties 
een langere aanlooptijd van de uitgangsspanning is ver-
eist. Met G-AXESS kan de ontwikkelaar de aanlooptijd 
softwarematig binnen een ruim bereik aanpassen.
Voor test- en galvaniseringstoepassingen is het vaak 
nodig dat een voeding kan werken bij constante span-
ning en constante stroom (CVCC-modus). De uitgang 
van de GXE600 kan worden geprogrammeerd in een 

bereik van 20% tot 120% van de nominale uitgangs-
spanning en tussen 20% en 100% van de nominale 
uitgangsstroom. Dit kan softwarematig worden gerea-
liseerd of met een externe analoge spanning (afbeelding 
3).

Opgeslagen data in de voeding
De mogelijkheid om data voor Industrie 4.0 in de voe-
ding op te slaan, kan helpen bij het opsporen van machi-
nestoringen en het inplannen van preventief onderhoud. 
De GXE600 is uitgerust met een bedrijfsurenteller, een 
temperatuursensor en een foutenregister. Dit maakt 
het mogelijk om gemakkelijk hardware-gegevens op te 
vragen, waaronder het aantal bedrijfsuren, de interne 
temperatuur, het model, het lotnummer, het serienum-
mer en de firmwareversie. De hardware-gegevens zijn 
belangrijk voor het onderhoud en de traceerbaarheid 
van de componenten en kunnen worden gebruikt door 
het fabrieksmanagement. Ook wordt een extern fout-
geheugen ondersteund (afbeelding 4), dat bijvoorbeeld 
in de HMI van de machine kan worden geïnstalleerd. 
De gegevens kunnen via Modbus RTU van de voeding 
naar de HMI worden verzonden. Met G-AXESS is het 
mogelijk om in het interne foutenregister van de voe-
ding te selecteren of de waarden in het vluchtige of het 
niet-vluchtige geheugen moeten worden opgeslagen. In 
geval van een storing kan de servicedienst deze gege-
vens gebruiken om de oorzaak van een afwijking in de 
voeding vast te stellen. Een verhoogde stroomvraag kan 
bijvoorbeeld duiden op lagerslijtage in een servomotor 
van een machine.
De historische gegevens over de temperatuur, de 
bedrijfstijd en de totale tijd dat de voeding overbelast 
was, kunnen worden gebruikt om de stressniveaus en 
de levensverwachting van de voeding te berekenen. Een 
vuistregel daarbij is dat een 10 °C hogere temperatuur 
de levensduur van de elektrolytische condensatoren hal-
veert (afbeelding 5). 
Op basis van deze gegevens kan de gebruiker voorspel-
len wanneer een voeding moet worden vervangen en 
deze klus inplannen tijdens routineonderhoud. Met 
G-AXESS kunnen deze parameters op een pc worden 
opgeslagen en kan de configuratie op een willekeurig 
aantal voedingen worden toegepast.

Praktische voordelen
In plaats van te vertrouwen op de visuele indicatie van een 
potentieel probleem via een LED-waarschuwingssignaal 
op de voeding zelf, kan via de data-interface rechtstreeks 
een gedetailleerd bericht worden gestuurd naar de com-
putersystemen in de controlekamer van de fabriek. De 
betrokken machine kan worden uitgeschakeld, een 
onderhoudstechnicus kan worden ingeschakeld en 
de productie kan worden overgezet naar een andere 
machine.
Een voorbeeld waar op basis van via de GXE600 
geleverde data de werking wordt geoptimaliseerd is 
bij autonome industriële vorkheftrucks. Li-Ion- of 
Li-polymeerbatterijen vereisen een complexer batte-
rijbeheer dan loodzuurbatterijen. De GXE600 is via 
een data-interface in de voertuigbesturing geïntegreerd 
en levert continu gegevens over de laadstroom, -span-
ning en -tijd. Op basis van analyse van deze informatie 
kan de controller de laadkarakteristieken aanpassen, de 
resterende bedrijfstijd en de laadtijd voor de volgende 
laadbeurt berekenen. Op die manier wordt de betrouw-

Afbeelding 4. Met behulp van de G-AXESS softwaretool kan de gebruiker bepalen welke 
events in een bestand worden gelogd.

Afbeelding 5. Functionaliteit in de G-AXESS software om de levensduur van 
elektrolytische condensatoren te voorspellen.

baarheid en beschikbaarheid van vorkheftrucks in grote geautomatiseerde 
logistieke centra geoptimaliseerd.

Conclusie
Een voeding met een data-interface is het antwoord op de belangrijkste uit-
dagingen voor fabrieks- en machineoperators in een Industrie 4.0-omge-
ving. De eenvoudige integratie van de voeding in de veldbusomgeving 
levert nieuwe opties voor onderhoud op afstand en foutdiagnose. Ook 
ondersteunt deze opzet de verandering van vaste naar dynamische onder-
houdsintervallen. Op deze manier kan de voeding bijdragen aan optima-
lisering van de productiviteit van de hele fabriek en kostbare ongeplande 
machinestilstand helpen voorkomen.                                 •
Voor meer informatie www.etotaal.nl/achtergrond, 
artikel "Voedingen met data-interfaces"

www.emea.lambda.tdk.com/nl.

Auteur: Udo Schweizer, 
FAE & Product Manager TDK-Lambda 

Afbeelding 2. De GXE600 kan eenvoudig worden geprogrammeerd 
met de LabVIEW-toepassing G-AXESS.

Afbeelding 3. Werkgebied van de GXE600 bij constante spanning en 
constante stroom.
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Westermo en betrouwbaarheid. Zolang wij dit merk als Nederlands distributeur verkopen, 
zijn deze termen synoniem. We hebben vele ervaringen van klantbezoeken waarbij ergens 
onderin een besturingskast een huurlijnmodem of line driver staat te knipperen. Daar, zegt 
de klant, hangt nog een Westermo van jullie. Twintig jaar na het aansluiten van voeding 
en data interface. Nog steeds actief, maar binnenkort vervangen door een netwerkswitch. 
Na vele jaren trouwe dienst vervangen omdat de vraag naar data stijgt. Het gesprek 
met de klant gaat door over de netwerkoplossingen van het merk, dat ze als bijzonder 
betrouwbaar ervaren. Maar is de betrouwbaarheid nog steeds zo hoog?

Westermo betrouwbare ‘true 
to specifications’ switches voor 
substation automation

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

Testen
Wij kennen geen fabrikant die zo grondig 
test als Westermo. Niet alleen de hardware, 
maar ook de software wordt volledig getest. 
Voorheen door individuele testers, handmatig 
met een testpen en een LED-array, om aan 
te geven of de hardware voldeed en ingepakt 
kon worden. Tegenwoordig in een volautoma-
tische teststraat. De software, het Westermo 
Operating System of kortweg WeOS, wordt 
hierbij ook volledig door de mangel gehaald. 
Net als firmware updates of security fixes. 
Waarom? Om te voldoen aan zowel de eisen 
van  Westermo als de zeer strenge eisen van 
hun klanten. En dit zijn niet de minsten.

Utiliteitsmarkt
Ondertussen is Westermo door dit streven 
naar betrouwbaarheid een gerenommeerde 

speler in de rolling stock oplossingen. Onder 
andere Bombardier en Alstom treinen maken 
gebruik van Westermo netwerkswitches voor 
de veiligheidssystemen, de passagiersinforma-
tie en entertainmentsystemen. Er is nog een 
markt waar betrouwbaarheid een noodzaak is, 
namelijk utiliteit. Elektrische onderstations-
automatisering vraagt om netwerkoplossingen 
waar hele zware eisen aan worden gesteld op 
het gebied van elektromagnetische invloeden. 
De ervaringen hiermee in de ontwikkelingen 
voor de treinenbouwers zijn dan ook ingezet 
voor de utiliteitsmarkt.

Digitalisering
De energiemarkt digitaliseert in een hoog 
tempo. De vraag naar betrouwbare netwerk-
oplossingen groeit natuurlijk net zo snel mee. 
Digitale besturingssystemen vragen om mini-

maal net zo betrouwbare netwerkapparatuur. Elektriciteit is een pri-
maire energiebron, waarbij opwekking, transport en levering cruciaal 
zijn. Niet gek dus dat Westermo zichzelf het doel heeft gesteld om 
ethernetoplossingen voor de energiesector te ontwikkelen. En dat zijn 
niet zomaar switches.

Aantonen
'True to specifications' hardware en software ontwikkelen. Het is altijd 
het uitgangspunt geweest van Westermo en het zal nooit anders zijn. 
Het is de ultieme manier om kwaliteit te leveren. Hoe kun je op de 
beste wijze de energiesector laten zien waar je voor staat? Door je hard-
ware door KEMA laten testen volgens de IEC-61850-3 Classe 2 Gold 
standaard. Ondertussen weten wij dat er maar weinig fabrikanten zijn, 
die voor deze certificering kiezen. Westermo doet dat en wel omdat 
deze zware toetsing aantoont waar het bedrijf voor staat: 'true to spe-
cifications' leveren.

Vele jaren na nu zullen Modelec collega’s tijdens een rondleiding bij 
een klant een Westermo switch in bedrijf zien. Kijk, zegt de klant dan 
weer, daar hangt zo’n Westermo. Bijna vergeten dat deze in gebruik is. 
Het onderstation wordt volcontinue gemonitord en de switches func-
tioneren zonder enig probleem. Jaar na jaar. Betrouwbaar en continu. 
Is dat fantasie? Nee, we zijn ervan overtuigd. Mogen wij ook jou over-
tuigen?                                •
Modelec
www.modelec.nl
(0318) 636 262

CAN communicatie via wifi of Bluetooth
De nieuwe Anybus Wireless Bolt CAN 
zorgt ervoor dat op CAN gebaseerde, 
heavy-duty machines en toepassingen 

CAN data kunnen doorgeven via een 
robuuste draadloze verbinding. De draad-
loze communicatie verloopt ofwel via een 

snelle wifi-verbinding of via een betrouw-
bare Bluetooth-link. De CAN data wor-
den getransporteerd over een TCP/IP link, 

zodat indien gewenst andere standaard 
wifi-infrastructuur eveneens verbinding 
kan maken. Een typische toepassing is 
draadloze toegang tot de CAN data van 
een industrieel voertuig, zoals een truck 
voor het transport van bulkgoederen. Met 
de Anybus Wireless Bolt CAN kunnen 
bijvoorbeeld J1939 CAN data eenvoudig 
doorgestuurd worden naar een handheld 
tablet, zodat de operator volledige con-
trole en overzicht heeft over het continue 
vulproces van de bulkgoederen. Anybus 
Wireless Bolt CAN is volledig transpa-
rant wat betreft het transport van CAN 
data, wat erop neerkomt dat het werkt 
met elk CAN gebaseerd protocol, inclusief 
CANopen. Dit biedt de mogelijkheid om 
mobiele automatiseringseilanden te creë-
ren in elk productieproces.            •

HMS Networks
(0487) 203 000
www.hms-networks.com

http://sensors.nl
http://teleradio.nl
http://www.modelec.nl
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WEG heeft een nieuw decentraal aandrijf-
pakket aangekondigd dat bestaat uit een 
motorreductor uit de WG20-serie, EUSAS-
motor en een MW500 frequentieregelaar. 
Dit compacte aandrijfpakket biedt in ver-
gelijking met traditionele aandrijvingen een 
lager energiegebruik, geringe afmetingen 
en meer flexibiliteit. Het systeem kan voor 
een grote verscheidenheid aan toepassingen 
worden gebruikt, waaronder machines in 
de intralogistiek, zoals magazijnsystemen 

en transportbanden. Andere toepassingen 
zijn toerengeregelde ventilatoren, pompen 
en vulsystemen die veel gebruikt worden in 
de voedingsindustrie. Frequentieregelaars 
uit de MW500-serie zijn geschikt voor toe-
passingen in het vermogensbereik van 0,12 
tot 9,2 kW met een netspanning tussen 
380 V en 480 V. De apparatuur is beschik-
baar met motorreductoren uit de WG20-
serie, die leverbaar zijn in axiale, paral-
lelle en haakse (kegelwiel) modellen met 

schuine vertanding. Wanneer de WG20 
gecombineerd wordt met een EUSAS inte-
grale motor, biedt dit voordelen voor de 
gebruiker, omdat de EUSAS-motor in fre-
quentieregelaarmodus (met 100 - 120 Hz 
frequentie) het dubbele vermogen levert bij 
een constant koppel.                  •
WEG Netherlands
(088) 9346500
www.weg.net/nl

WEG introduceert nieuw decentraal aandrijfsysteem

Conrad introduceert de Flir C5 warmte-
beeldcamera, die in bouw-, productie- en 
utiliteitstoepassingen beelden rechtstreeks 
naar de cloud kan uploaden. De Flir C5 
warmtebeeldcamera is door een compacte 
bouw geschikt voor bijvoorbeeld gebouwin-
specties, onderhoud van gebouwen, installa-
ties en klimaatregelingssystemen of reparaties 
aan elektrische installaties. De camera bevat 
alle benodigde Wifi-functies en een interface 

die bekend staat als Flir Ignite voor directe 
verbinding met de cloud. Bovendien kun-
nen gebruikers de gegevens beheren en per 
e-mail verzenden vanaf een mobiel apparaat 
of een PC. Omdat alle foto's en video's op 
één centrale locatie zijn opgeslagen, is het op 
elk moment mogelijk om gegevens over te 
dragen aan teamleden of om rapporten voor 
klanten te maken. Een kenmerk van de C5 
is de interne warmtebeeldsensor Flir Lepton 

met Flir MSX beeldoptimalisatie, die belang-
rijke structurele details uit het visuele beeld 
over het warmtebeeld heen legt. Hierdoor 
ontstaat een haarscherp warmtebeeld waarop 
verborgen problemen direct herkend en gelo-
kaliseerd kunnen worden.              •
Conrad Electronic Benelux B.V.
(088) 4285490
www.conrad.nl

Warmtebeeldcamera rechtstreeks verbonden met de cloud

Kieback&Peter introduceert zes nieuwe in- en 
uitgangmodulen voor Direct Digital Control 
systemen. Zowel de digitale als analoge uit-
gangen zijn voorzien van geïntegreerde inter-
ventie, die terug geleid worden tot binnen 
het gebouwbeheerssysteem, ook als dit zich 
in de cloud bevindt. Tevens zijn alle in- en 
uitgangen voorzien van een multi-LED zodat 
in één oogopslag de status van alle I/O wordt 
gevisualiseerd. De overzichtelijk teksten 
komen direct uit de engineeringstool, zodat 
deze nooit afwijken ten opzichte van de tek-
sten in de software. De compacte bouwwijze 
leent zich er voor om regelpanelen niet groter 
te maken dan strikt noodzakelijk. Om het 
aansluiten snel te laten verlopen, zijn er veer-
klemmen toegepast en heeft ieder datapunt 
een eigen 0-ader. De modules kunnen zowel 
in het regelpaneel worden geplaatst als wor-

den toegepast als remote I/O. In het laatste 
geval kunnen ze tot op 2.000 meter afstand 
worden geplaatst en aangesloten worden op 
een databus. 
Ter bescherming van de elektronica zijn zowel 
de voeding als de databus galvanisch geschei-
den van de regelaar.                         •

Kieback&Peter Nederland B.V.
(0341) 278020
www.kieback-peter.com/nl

Kieback&Peter I/O-modules 
voor slimme gebouwen

De explosieveilige laagspanningsmotoren van 
de Simotics XP-serie van Siemens zijn nu 
beschikbaar in het gehele vermogensbereik van 
0,25 tot 460 kW in de gasgroepen IIB en IIC. 
Met hun premium efficiëntie klasse IE3 zijn de 
laagspanningsmotoren bovendien voorbereid 
voor toekomstige eisen op het gebied van ener-
gie-efficiëntie. Daarnaast biedt Siemens moto-
ren met Chemstar-technologie; een op maat 
gemaakte motoroplossing voor de chemische 
industrie met vooraf geconfigureerde, bran-
chespecifieke opties. Het gebruik van Simotics 
XP-motoren in de IIB-uitvoering is volgens 
explosiebeveiliging in zone 1 (gas) mogelijk. 
Bij aanwezigheid van waterstof of acetyleen is 
de IIC-uitvoering vereist. Beide versies, IIB en 
IIC, onderscheiden zich door de hoge robuust-
heid en beschikbaarheid. Daarnaast zijn er aan-
vullende opties beschikbaar voor de motoren: 

hoogwaardige isolatie maakt snelheidsgestuurd 
bedrijf mogelijk met elke omvormer met een 
uitgangsspanning tot 690 V zonder filter. 
Opties zijn onder andere bewaking door PTC-
sensoren en PT100-thermometers, specifieke 
laksystemen en modulaire aanbouwdelen, zoals 
snelheidsencoders en remmen.               •
Siemens Nederland
(070) 3333513
www.siemens.nl

Siemens breidt motorportfolio voor  
procesindustrie uit

https://www.we-online.com/web/en/wuerth_elektronik/start.php
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De Europese norm NEN-EN 50160 blijft de basis

Beheersing 
Netcode elektriciteit

De spanning op een aansluitpunt van het elektriciteitsnetwerk moet voldoen aan een bepaalde kwaliteit, de zogenaamde 

spanningskwaliteit. Om de spanningskwaliteit effectief te monitoren, voeren netbeheerders binnen het project 

Spanningskwaliteit metingen uit in de elektriciteitsnetten in Nederland. Movares, een onafhankelijke partij, analyseert de 

metingen en stelt jaarlijks een rapport op dat door Netbeheer Nederland wordt uitgegeven. Uit het laatste rapport blijkt dat de 

spanningskwaliteit in de Nederlandse elektriciteitsnetten nog altijd van een hoog niveau is. De vraag is echter voor hoe lang.

Er zijn vele landen waar je niet kunt rekenen op een 
netspanning die stabiel is, vrij is van ellende en 24 uur 
per dag beschikbaar is. Wat dat betreft leven we hier in 
Europa in een Luilekkerland. Zeker in Nederland is de 
kwaliteit van onze elektriciteitsvoorziening heel erg hoog. 
De jaarlijkse rapporten die uitgebracht worden door 
Netbeheer Nederland tonen dat telkens maar weer aan. 
Toch is het eigenlijk een klein wonder dat we nog altijd 
zulke goede cijfers behalen, want er is de afgelopen jaren 
het nodige veranderd. Met z'n allen zijn we veel meer 

elektrische energie gaan gebruiken en tegelijkertijd zijn 
we ook op veel meer plekken energie aan het opwekken 
gegaan. Daar komt bij dat de gebruikers die we op het net 
aan het aansluiten zijn, de laatste jaren aanzienlijk anders 
het net belasten dan de ohmse belastingen van vroeger. 
De netkwaliteit staat dus meer en meer onder druk. Zeker 
op plekken waar de infrastructuur al aardig 'bejaard' is, 
wordt het voor de netbeheerder lastig om te kunnen vol-
doen aan de hoge norm die we gewend zijn. Nu al is het 
op heel veel plekken in Nederland lastig om energie van 

zonnepanelen aan het net te leveren. Te veel vergelijkbare 
installaties en te weinig energieverbruik in de omgeving 
laten de spanning dusdanig ver oplopen dat de omvor-
mers van de zonnepanelen er mee stoppen. Op die plek-
ken is het dan lastig om de netspanning aan de norm te 
laten voldoen en tegelijkertijd de eigenaren van de zon-
nepanelen niet teleur te stellen. 
Dit is zoals de situatie vandaag de dag is, maar hoe gaat 
dat over een paar jaar als we nog meer elektrische energie 
gebruiken voor o.a. verwarming en onze auto's, en tege-

 Energietechniek
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Afbeelding 1. Fluke maakt vooral draagbare power-quality-analyzers.

Afbeelding 2. UP-2210 van het merk Unipower is bedoeld om vast opgesteld te worden.

Afbeelding 3. Voor de UP-2210 heeft Unipower een uitgebreid softwarepakket voor 
registratie en documentatie van de netspanningskwaliteit.

 Energietechniek

lijkertijd ook nog meer decentraal gaan opwekken. Wat dat betreft moet er heel veel 
aangepakt worden om de norm hoog te houden.

Hoe is het nu
Op de aansluiting in de meterkast (het zogenaamde aansluitpunt) moet de spanning 
voldoen aan de Europese norm NEN-EN 50160. Daarnaast gelden in Nederland 
diverse aanvullende eisen die door het ministerie van Economische Zaken in de Netcode 
Elektriciteit zijn vastgelegd. De toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) 
bewaakt naleving van deze eisen.
De Netcode bevat de voorwaarden met betrekking tot de wijze waarop netbeheerders en 
afnemers zich gedragen ten aanzien van het in werking hebben van de elektriciteitsnet-
ten, het voorzien van een aansluiting op het net en het uitvoeren van het transport van 
elektriciteit over het net. Het gaat hier om een besluit van de Autoriteit Consument en 
Markt van 21 april 2016, kenmerk ACM/DE/2016/202151, houdende de vaststelling 
van de voorwaarden als bedoeld in artikel 31 van de Elektriciteitswet 1998 (Netcode 
elektriciteit).
Binnen het project “Spanningskwaliteit in Nederland” bewaken de netbeheerders de 
netkwaliteit waarbij ze vooral kijken naar de volgende verschijnselen:
  Langzame spanningsvariatie: Voor het laagspanningsnet is bepaald dat de spanning 

op een aansluitpunt tussen 207 en 253 volt moet liggen. Spanningsvariatie wordt 
bijvoorbeeld veroorzaakt door duurzame en decentrale energieopwekking zoals zon-
nepanelen.

  Snelle spanningsvariatie: Ook wel flicker genaamd - komt door het veelvuldig in- en 
uitschakelen van zware belastingen.

  Spanningsasymmetrie: Fasespanningen niet aan elkaar gelijk door een verkeerde ver-
deling van belastingen of opwekkers. Een illegale aansluiting van wiettelers kan voor 
onbalans zorgen. 

  Harmonische vervorming: Bijvoorbeeld afkomstig van vermogensregelingen, voedin-
gen, LED-lampen, etc.  Kan leiden tot extra energieverliezen, overbelasting of uitval 
van apparatuur.

  Spanningsdips: Dit zijn kortdurende verlagingen van de spanning op het aansluit-
punt. Spanningsdips worden gekenmerkt door hun diepte en tijdsduur. De oorzaak 
is vaak een kortsluiting, bijvoorbeeld als gevolg van een kapot getrokken kabel. Ook 
het in- en uitschakelen van grote belastingen, denk aan een hele grote motor in een 
fabriek, kan leiden tot spanningsdips. 

De werkelijkheid
Uiteraard is het leuk om te weten dat we in Europa een behoorlijk stabiele netvoorzie-
ning hebben, maar dat wil nog niets zeggen over uw eigen situatie. Voldoet de spanning 
op uw aansluitpunt aan de Netcode Elektriciteit? Wie bijvoorbeeld als 'buurman' een 
bedrijf heeft met zware lasapparatuur, heeft misschien een netspanning die toch niet op 
alle punten aan de norm voldoet. Door te meten kun je er achter komen wat de werke-
lijke situatie is. Daarbij is het natuurlijk wel van belang dat je weet wat je meet, want 
de netbeheerder de schuld geven van allerlei afwijkingen is natuurlijk snel gedaan, maar 
het wordt een beetje slordig als de netvervuiling niet van buiten komt, maar vanuit de 
eigen installatie. In dat geval moet eerst de eigen situatie aangepakt worden, want de 
netbeheerder stelt ook eisen aan de gebruiker. Eisen die overigens alleen maar zwaarder 
worden, want de netbeheerder zit niet te wachten op gebruikers die het toch al moeizaam 
op peil gehouden energienetwerk vervuilen. 

Analyzers
Voor het bepalen van de kwaliteit van de netspanning worden natuurlijk power-quality-
analyzers gebruikt. Hiervan worden er vele aangeboden. Fluke is bijvoorbeeld een aan-
bieder die verschillende instrumenten in hun leveringsprogramma hebben. Met name 
in de afdeling draagbare instrumenten zijn zij zeer goed vertegenwoordigd (afbeelding 
1). Met regelmaat brengen zij ook nieuwe instrumenten uit die weer aangepast zijn aan 
nieuwe normen of vragen uit de markt. Binnenkort komen zij met een geheel nieuwe 
analyzer waarover nu nog niets bekend is. Waarschijnlijk zult u echter in de komende 
e-totaal bij het productnieuws meer over deze meter kunnen lezen.
Draagbare instrumenten zijn natuurlijk bedoeld voor een installateur of een bedrijf die 
inspecties uitvoert. Er zijn echter ook instrumenten die bedoeld zijn om vast opgesteld 
te worden. Deze worden gebruikt door de netbeheerders om de genoemde metingen te 
kunnen verrichten voor de rapportage, maar ook zijn ze interessant voor bedrijven die 
hun eigen gebruik van de netspanning willen monitoren om zo de kosten van een slechte 
netkwaliteit te verlagen of om te voorkomen dat ze door de netbeheerder op de vingers 
getikt worden. Over de kosten van een slechte netspanningskwaliteit heeft Fluke een 
lezenswaardig document gemaakt. Een link hiernaartoe is op onze site te vinden.
Vandentempel is één van de bedrijven die zowel voor mobiele als voor vaste opstellingen 
diverse meetinstrumenten kan leveren. Voor een vaste opstelling is dat bijvoorbeeld de 
UP-2210 van het merk Unipower (afbeelding 2). Dit is een Power Quality Analyzer, 
klasse A volgens IEC 61000-4-30 Editie 3, en een Digital Fault Recorder (DFR). Het 
instrument is uitgevoerd voor stationaire meetopstelling en uitermate geschikt voor 
langdurige power quality monitoring. De UP-2210 kan worden voorzien van commu-
nicatie-interfaces als ethernet, waarmee een compleet netwerk van power-quality-analy-
zers opgezet kan worden zodat bijvoorbeeld een heel midden- of hoogspanningsnet kan 
worden gemonitord. Uiteraard wordt er hierbij rekening gehouden met normen als de 
EN50160 en Netcode.

De UP-2210 maakt gebruik van het PQ Secure software pakket waarmee de meetresul-
taten automatisch in een database worden opgeslagen. Daarnaast kunnen de resultaten 
in overzichtelijke rapporten verwerkt worden (afbeelding 3).

Tot besluit
De komende jaren rusten er op de netbeheerders vele taken om er voor te zorgen dat ons 
elektriciteitsnetwerk betrouwbaar blijft. Meten van de netkwaliteit is daarbij een belang-
rijk hulpmiddel om te zien waar eventuele problemen zich voordoen. Power-quality-
analyzers zijn voor hen dan ook van levensbelang, maar zoals we al aangaven, zijn deze 
instrumenten voor menige gebruiker ook interessant. Alleen al om de kosten te bewaken 
die gepaard gaan met netvervuiling.                      •
Voor meer informatie en voor de link naar het document over de kosten van 
netvervuiling ga naar www.etotaal.nl/achtergrond, artikel 'Beheersing Netcode 
elektriciteit'

www.vandentempel.nl
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Itech, leverancier van Power testoplossingen, heeft met de IT7800 serie een 
opvallende lijn met programmeerbare, hoog vermogen, AC/DC voedingen 
uitgebracht. 

Itech IT7800 programmeerbare 
AC/DC voedingen

De Itech IT7800 voeding levert een ver-
mogen tot 15 kVA in een slechts 3HE 
hoge behuizing. De ingangsspanning mag 
liggen in het bereik van 0...350 V L-N en 
binnenkort ook geschikt 0...500 V L-N. 
Wat opvalt, is het intuïtieve touch screen 
dat garant staat voor een vlotte bedie-
ning. Tevens is de Itech IT7800 voorzien 
van een ingebouwde vermogensmeter en 

golfvormgenerator, waarmee naast diverse 
golfvormen ook harmonische vervorming 
is te programmeren. Door de units mas-
ter-slave parallel te schakelen maakt dit 
configuraties mogelijk tot 960 kVA. De 
IT7800m beschikt over vier uitgangsmo-
des. Naast de AC, DC en AC+DC modes 
is ook de DC+AC mode beschikbaar. Zo 
zijn dus een AC grid + DC offset en een 
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DC grid + AC rimpel te genereren, voor zowel één- als driefase applicaties. Met de 
nieuwe ‘reverse phase’ functie wordt de standaard 350 Vac verdubbeld tot 700 Vac.         •
TTMS B.V.
(0252) 621 080
www.ttms.nl

Afgelopen november ging het Interreg-
innovatieproject Rolling Solar van start op 
Brightlands Chemelot Campus met de aanleg 
van een zonnewegdek van SolaRoad op basis 
van kristallijn siliciumzonnecellen. Inmiddels 
is het testen op temperatuurprofielen, elek-
triciteitsproductie en robuustheid begonnen. 
Tegelijkertijd bereidt het Rolling Star consor-

tium de tweede pilot voor. In augustus van 
dit jaar plaatst het tevens een wegdeel met 
dunnefilmzonnecellen. Na diverse pilots is 
SolaRoad begonnen met de commerciële 
uitrol van PV-wegdelen. Zo legt het bedrijf 
momenteel een solar fietspad aan van meer 
dan 300 meter langs de N417 tussen Utrecht 
en Hilversum. De gebruikte zonnecellen heb-

ben een opbrengst van 120 kWh per vier-
kante meter per jaar. Ze hebben zich bewezen 
in omstandigheden waarbij de verkeersbelas-
ting niet extreem is, zoals op fietspaden, oprit-
ten, stoepen en pleinen.                •
Rolling Solar
www.rollingsolar.nl

Rolling Solar start praktijktesten van zonneweg

In de Duitse plaats Schwarzheide gaat BASF 
een installatie bouwen om accu's te recy-
clen. Naast metaalschroot zullen hier kobalt, 
lithium, mangaan en nikkel worden gewon-
nen. Het betreft een proeffabriek, waar tech-
nologie en procedures worden ontwikkeld 

voor de grootschalige verwerking van oude 
accu's. Het is de bedoeling van BASF om de 
teruggewonnen materialen te gebruiken voor 
de productie van nieuwe accu's. Behalve dat 
dit een besparing op nieuwe grondstoffen 
oplevert, zal het ook de CO2-productie voor 

het vervaardigen van accu's reduceren met 
zo'n 60 procent. De fabriek moet in 2023 
draaien en 35 banen genereren.             •
BASF
www.basf-schwarzheide.de

BASF bouwt accu recycling fabriek

Een nieuw soort lithium-metaal accu is 
ontwikkeld, die de hoge energiedichtheid 
heeft van 560 Wh/kg. Dit is het werk van 

het Helmholtz Institute Ulm (HIU) van 
het Karlsruher Institut für Technologie. 
Zij gebruiken hiervoor een kathode die 
arm is aan kobalt maar rijk aan nikkel 
in combinatie met een ionische vloeibare 
elektrolyt. De combinatie heeft een lange 
levensduur. Na duizend laadcycli bereikt 
de accu nog een 88 procent van de oor-
spronkelijke capaciteit. Doordat de hoge 
energiedichtheid leidt tot een geringer 
gewicht van een accupakket ligt de toepas-
sing van deze accu's vooral in elektrische 
voertuigen.                   •
Karlsruher Institut für Technologie
+49 (721) 6080
www.kit.edu

Lithiumaccu met hoge energiedichtheid Compacte single-chip PMIC oplossing 
van Nordic Semiconductor

De Nordic nPM1100 is een power manage-
ment IC (PMIC) met een configureerbare 
dual-mode buck regulator en geïntegreerde 

acculader. De regulator een stroomsterkte 
leveren tot aan 150 mA bij een voltage van 
1,8, 2,1, 2,7 of 3,0 V. Andere kenmerken 
zijn de mogelijkheid tot soft start en auto-
matische omschakeling tussen hysteresis 
en PWM (pulse-width modulation). De 
acculader is ontworpen voor lithium-ion 
en lithium-polymeer batterijen en heeft een 
output van 3,5 tot 5,0 V. De laadstroom is 
instelbaar tussen 20 en 400 mA.             •
Rutronik Elektronische 
Bauelemente GbmH
(076) 5723000
www.rutronik.com

http://vandentempel.nl
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De meeste dromen zijn bedrog, maar als 
ik wakker word naast jou dan………
(Of: “Hoe een engel van zijn geloof kan vallen”)

Gebeurt het u ook wel eens dat u ‘s nachts wakker schrikt met de restanten van een droom 
op uw netvlies? Mij overkwam dit laatst, ik schrok wakker en dacht dat ik op een fiets zat 
waarvan de linker trapper steeds tegen het bovenste punt vast leek te zitten waardoor ik 
slechts moeizaam vooruit kwam. Een erg vervelende droom, vooral omdat ik haast had en 
nog zoveel wilde doen……
Kan ik deze droom duiden? Met mijn fiets heeft dit niets te maken, alhoewel inmiddels 40 
jaar,  voldoet deze nog uitstekend. Zou het symbolisch zijn voor iets waar ik mee worstel, of 
misschien moet ik het wel breder zoeken en beperkt het zich niet tot mij alleen?

Vanuit deze hoek bezien zijn er best veel mogelijkheden. Waarschijnlijk herkent u uit uw 
technische omgeving ook wel de situatie dat uw nieuw ontworpen- of verworven systeem 
hapert of zelfs stilvalt.
Een defect of misschien een ontwerp fout? 
De enige manier om daar achter te komen is het uitzoeken.  Alle mogelijke foutoorzaken 
opzoeken, analyseren en testen. 
En dan eureka, we hebben iets gevonden, is dit de oorzaak? Als u, net als ik, ervaring hebt 
met het opsporen van fouten in technische systemen dan weet u dat, vooral naarmate een 
systeem complexer is, je meestal niet de fout, maar een symptoom van de fout gevonden 
hebt. 
Nu gaat het erom de symptomen die een fout veroorzaken te herkennen en deze niet te zien 
als de oorzaak, maar als het gevolg van de fout. 
Met kennis, inzicht en de vastbeslotenheid is het noodzakelijk om te controleren of er achter 
dit symptoom toch niet nog een fout verborgen zit. Dit lukt natuurlijk alleen maar als je het 
systeem kent en begrijpt waarin je een fout zoekt.

Zonder het begrip en de kennis van het systeem dat je zou willen herstellen blijft het al snel 
bij lapmiddelen, zeg maar paperclips en plakband, voor de reparatie. Bijna iedereen snapt 
dat je hiermee het probleem niet oplost. Maar aan de andere kant, als de auto toch weer even 
verder rijdt lijkt het voor sommigen dan toch alsof de reparatie geslaagd is, alsof er niets meer 
aan de hand is. Precies als in: “maar als ik wakker word naast jou dan droom ik nog …”. 
De realiteit is echter weerbarstiger, deze gaat over feiten en trekt zich niets aan van dromen 
en het sluiten van de ogen hiervoor.
Met paperclips en plakband kun je wel een symptoom bestrijden, maar geen probleem 
oplossen.

Is dat dan de oorzaak van die afmattende droom, van mijn weigering de ogen te sluiten voor 
de realiteit en proberen een oplossing te vinden? Moet ik daarom steeds maar weer door dat 
dode punt van die trapper heengaan? 

Een voorbeeld hiervan is de maatschappelijke weerstand tegen Covid en vaccinatie die ik 
teveel om mij heen zie. Voor mij onbegrijpelijk dat er nog steeds mensen blijken te bestaan 
die ontkennen dat we in een pandemie zitten. De cijfers liegen er toch niet om, de morta-
liteit van Covid overschrijdt die van Influenza ruim en benaderdt die van het roken. Het 
verschil is dat je een besmetting met Covid oploopt in contact met anderen terwijl je om tot 
de rokersdoden te behoren toch zelf de nodige inspanning moet verrichten.
Nu er vaccinaties beschikbaar zijn is er gelukkig een zekere mate van bescherming tegen 
Covid mogelijk en kunnen we de kans op ernstige bijwerkingen drastisch reduceren. Waarom 
ook dit weer afgewezen wordt verbaast me zeer. Met een beetje kansberekening moet toch al 
wel snel duidelijk zijn dat vaccinatie de mortaliteit aanzienlijk doet afnemen?

Zou het mij helpen als ik het roer volledig omgooi en de wereld van de alternatieve feiten 
omarm? Ik kan díe feiten kiezen waarbij ik me het prettigst voel en de rest gewoon negeren.
Waarschijnlijk raak ik dan die linker trapper droom wel kwijt, maar wat krijg ik daar voor 
terug?
Nee dat zou niet bij mij passen, ik zou me net een van zijn geloof gevallen engel, zeg maar 
een duiveltje voelen.

Dus toch maar liever vooruit en proberen voorbij het symptoom een fout op te sporen, zo’n 
zwarte kleur en een pijlstaart staan mij niet zo.

Jan W. Veltman

Reageren? 
jan.w.veltman@technology2success.nl
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Nieuw mechanisme voor ladingopslag

Schaeffler richt zich op elektrisch voertuigen

Een onderzoeksteam van de universiteiten 
van Liverpool en Tsinghua (Taiwan) heeft 
een nieuw lading opslagmechanisme ontwik-
keld dat oplaadbaarheid in calcium-luchtaccu’s 
mogelijk maakt. De energiedichtheid van 

accu’s die van dit mechanisme gebruikmaken is 
vijf maal hoger dan van lithium-ion accu’s. Dat 
metaal-luchtaccu’s met calcium deze waarde 
kunnen bereiken, was al duidelijk. Maar tot 
voor kort konden calcium-luchtaccu’s niet her-
laden worden. Daarop heeft het onderzoek-
steam een oplossing gevonden. Deze bestaat 
eruit dat de zuurstof in de calciumoxidelaag in 
de elektrodes dusdanig wordt bewerkt dat ont-
laden en opladen vele malen mogelijk is. Dit 
leek eerder niet mogelijk.              •
National Tsing Hua University
nthu-en.site.nthu.edu.tw

Voor elektrisch voertuigen heeft Schaeffler 
nieuwe systemen ontwikkeld, waaronder ver-
mogenselektronica voor elektrische aandrijfsys-
temen tot 800 V. Deze zijn geschikt voor een 
duurvermogen van 330 kW en een piekver-
mogen van 500 kW. Nieuw is ook de drie-in-
een elektrische as, die de motor, de transmissie 
en de elektronica combineert in één systeem. 
Dit is zowel compact als modulair en is daar-
door voor uiteenlopende typen voertuigen 
toepasbaar. Voorts is er een nieuw thermisch 
management systeem, dat de temperatuur van 
de accu, de motor en de elektronica onder 
controle houdt door middel van koeling. Een 
voordeel van een geïntegreerd systeem als dit is 

dat er aanzienlijk bespaard kan worden op de 
benodigde ruimte.               •

Schaeffler Nederland B.V.
(0342) 403000
www.schaeffler.nl

KNX streeft de naadloze integratie na van 
laadstations voor elektrische voertuigen en 
het energiebeheer van gebouwen. Er zijn 
inmiddels meerdere fabrikanten die hiervoor 
oplossingen op basis van KNX-technologie 
aanbieden, zoals Smart Connect KNX 
e-charge II van ISE en EibPC2 van Enertex 
Bayern. De componenten van deze fabrikan-
ten maken het mogelijk om hun eigen bron-
nen van stroomopwekking, zoals zonnepa-
nelen, te gebruiken via het KNX-systeem 
voor het opladen van elektrische voertuigen. 
Via deze systemen kan men maximaal vijf 
verschillende laadpunten van verschillende 
fabrikanten op hetzelfde systeem aansluiten. 
De KNX-systemen kunnen zorgen dat de 
laadstroom en laadprocessen worden beheerd 
op een manier, die rekening houdt met het 
actuele elektriciteitsgebruik. Dit leidt ertoe 
dat andere apparaten en installaties in het 
gebouw die in gebruik zijn, zoals de wasma-

chine, oven of airconditioning, niet worden 
gehinderd. Ook is het mogelijk om via een 
KNX-systeem bepaalde laadpunten voor-
rang te geven, zodat het voertuig dat direct 
nodig is zo snel mogelijk wordt opgeladen. 
Zelfs weerdata en -voorspellingen kunnen 
worden meegenomen in de aansturing van 
de laadprocessen.              •
KNX Nederland
(06) 52348746
www.knx.nl

KNX slaat brug tussen  
gebouwen en e-mobiliteit

ROHM heeft twee nieuwe DC-DC omvor-
mers voor hoge voltages en stroomsterktes 
gepresenteerd met de type-aanduidingen 
BD9G500EFJ-LA en BD9F500QUZ. Deze 
voorzien in de behoefte aan omvormers voor 

bijvoorbeeld 5G basisstations, componen-
ten voor industriële automatisering en IoT-
oplossingen. Deze vragen wegens hun grote 
energiebehoefte DC-DC-converters die 
hogere voltages en stroomsterkten aankun-
nen, dan voorheen gebruikelijk was. ROHMs 
nieuwe omvormers zijn geschikt voor syste-
men die werken op 24 V gelijkstroom, maar 
ook voor systemen die gevoed worden door 
accu's, die 12 tot 48 V leveren. Beide kunnen 
voorzien in stroomsterktes van 5 A.               •
Farnell
(030) 241 73 73
nl.farnell.com

DC-DC omvormers voor hoge voltages
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Turck heeft de eerste inductieve sensoren ter wereld ontwikkeld voor het detecteren 
van koolstofvezels. De sensorserie, waarvoor octrooi is aangevraagd, detecteert zowel 
koolstofvezels als geperste CFRP-onderdelen. 

Inductieve sensoren voor carbon 
fiber detectie

Het is gebaseerd op verder ontwikkelde uprox-
technologie en biedt daarom grote schakelafstan-
den en maximale montageflexibiliteit. In vergelij-
king met de eerder gebruikte oplossingen op dit 
gebied bieden de nieuwe sensoren de volgende 
voordelen. Ten eerste zijn zij ongevoeliger voor 
vervuiling dan optische of capacitieve sensoren; 
ten tweede zijn zij aanzienlijk goedkoper dan ultra-

sone sensoren. De sensoren zijn nu verkrijgbaar 
in drie uitvoeringen, namelijk met schroefdraad-
vatting in een M18 roestvrijstalen behuizing, als 
rechthoekige variant met een hoogte van 20 mm 
(QR20) of 40 mm (CK40). Beschermingsklasse 
IP68 en een uitgebreid temperatuurbereik van 0 
tot 100 °C garanderen een breed toepassingsge-
bied.                •

Turck B.V.
(038) 422 77 50
www.turck.nl

 productnieuws

Het nieuwe modulaire VisuNet FLX 
HMI-operatorwerkstation maakt deel uit 
van een uitgebreide reeks bedienings- en 
bewakingssystemen van Pepperl+Fuchs 
voor ATEX/IECEx Zone 2/22 en Divisie 
2 zones en voor niet-gevaarlijke omgevin-
gen. Het nieuwe platform is afgestemd op 
de behoeften van de petrochemie, chemie 
en farmaceutische industrie. Het volledig 

modulaire ontwerp maakt de configura-
tie van HMI-oplossingen mogelijk. De 
apparaten in de nieuwe VisuNet FLX-
serie kunnen verkregen worden in drie 
basisconfiguraties, waaronder als com-
pleet HMI-systeem met een thin-client, 
pc of als directe monitor-unit, inclusief 
roestvrijstalen behuizing met hygiënisch 
ontwerp. Mogelijk is ook een configuratie 

met een beeldscherm gecombineerd met 
een thin-client, PC of directe monitor 
unit voor paneelmontage. Tot slot is er de 
stand-alone PC of thin client voor directe 
installatie in de schakelkast.                    •
Pepperl+Fuchs B.V.
(073) 750 71 50
www.pepperl-fuchs.com

Pepperl+Fuchs introduceert VisuNet FLX

5G technologie vereist dat tijdbronnen tien-
maal nauwkeuriger worden gesynchroniseerd 
over een pakketgeschakeld netwerk dan bij 4G 
wordt voorgeschreven. Microchip Technology 
maakt het nu mogelijk om de prestaties van 
5G te behalen met de eerste enkelchip, dicht 
geïntegreerde, laagvermogen, multikanaals IC, 
die gekoppeld is met het breed toegepaste en 
betrouwbare IEEE 1588 precisie tijdproto-
col (PTP). Dit maakt deel uit van het nieuwe 
ZL3073x/63x/64x network synchronization 
platform. Dit implementeert meet-, kalibreer- 
en afregelvoorzieningen met een aanzienlijke 
reductie van de tijdfout van netwerkappara-
tuur. Deze voorzieningen garanderen dat 5G 
systemen voldoen aan de eisen voor tijdfou-
ten van de International Telecommunication 
Union – Telecommunication (ITU-T) stan-
daard G.8273.2 klasse C en klasse D. De 

architectuur heeft de gewenste flexibiliteit en 
levert tot vijf onafhankelijke digitale fasever-
grendellus kanalen en neemt slechts 0,9 W 
vermogen op in een compacte 9 bij 9-millime-
ter behuizing die ruimtebeslag, vermogen en 
systeemcomplexiteit beperkt.                •

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

Ultranauwkeurige timing voor 5G
Duranmatic introduceert van haar 
Japanse leverancier Hakko Electronics een 
nieuwe hybride HMI-Panel PC serie, de 
Monitouch X1. De X1 is gebaseerd op 
een Windows Panel PC met daarin geïn-
tegreerd de HMI functionaliteit van de 
bestaande Monitouch V9 HMI series. 
De 12,1 of 15,6 inch modellen hebben 
een PCAP touchscreen, full-HD reso-
lutie, dubbele LAN poort en veel extra 
I/O. Bluetooth en WLAN zijn optio-
neel. De Monitouch X1-serie combineert 
PC- en HMI-functies en biedt OT- en 
IT-connectiviteit en de benodigde flexi-
biliteit om fabrieken te digitaliseren. Hij 
vereenvoudigt de implementatie van de 
zogenaamde smart factory, die Windows 
systemen toepast als gateway van de pro-
ductielocaties naar de IT-systemen. De 

Monitouch X1-serie biedt hiervoor een 
efficiënte communicatie tussen de fabriek, 
kantoor en een cloud systeem. Omdat de 
X1-serie standaard is uitgerust met een 
webbrowser, is het mogelijk om in com-
binatie met een monitoringsysteem of 
netwerkcamera's eenvoudig verschillende 
machines op het netwerk te bewaken en 
hun status te controleren.             •
Duranmatic
(078) 631 05 99
www.duranmatic.nl

Hybride HMI-Panel PC

https://www.vdltbpelectronics.com/nl
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De motion monitoring-
module PNOZ m EF 
1MM2DO voor de confi-
gureerbare kleine besturing 
PNOZmulti 2 biedt nu op 
het gebied van de veilige 
bewegingsbewaking ook 
de functies cascadering 
en vertraagde uitschake-
ling. Met de bewaking 
van maximaal acht vei-
ligheidsfuncties op een as 
zorgt de nieuwe module 
voor efficiënte aandrijf-
toepassingen en beveiligt 
daarmee de productiemid-
delen en de machine. De 
PNOZ m EF 1MM2DO 
bewaakt een as veilig tot 

Configureerbare besturing PNOZmulti 2

Sigmatek voegt een nieuwe HMI aan 
het assortiment toe. Dit ETT 7321 tou-
chscreen is specifiek ontworpen voor 
een VESA75-arm bevestiging, waardoor 
deze flexibeler op een machine of sys-
teem kan worden geplaatst. Het compacte 

7-inch multi-touch panel voor bevestiging op draagarm

De CDG 7000 van Schlöder is een testge-
nerator voor alle normen voor immuniteit 
tegen geleidende storingen, die veroorzaakt 
worden door hoogfrequente velden. Het is 

een IEC 61000-4-6 testsysteem, dat gecom-
bineerd is met een RF-signaalgenerator, 
RF-eindversterker, driekanaals RF-voltmeter 
en directionele koppeling. De IEC norm 
beschrijft een testopstelling waarin hoog-
frequente storingen kunnen worden opge-
wekt. Met de CDG 7000 kan zo'n opstelling 
gerealiseerd worden zonder gecompliceerde 
antennes, veldinstrumentatie en afge-
schermde ruimtes. De testgenerator is ver-
krijgbaar met drie verschillende vermogens 
voor RF-eindversterkers en frequentiegebie-
den, namelijk: 25 W bij 100 kHz tot 250 
MHz, 75 W bij 100 kHz tot 400 MHz en 
75 W bij 10 kHz tot 250 MHz. Door het 

Gecombineerde testgenerator

SCHURTER introduceert de FMBD EP 
familie van filters voor drie fasen. Dankzij 
de compacte bouw en hoge prestaties is 
deze geschikt voor toepassing in kleine 
ruimtes, zoals die tegenwoordig te vinden 
zijn in machine en industriële installaties. 
Dankzij de versies met een hoog nominaal 
voltage is een breed toepassingsgebied voor 
deze filters mogelijk. Speciale aandacht is 
bij het ontwerp besteed aan de beperkte 
ruimte, die er in moderne besturingskasten 
is. Daardoor zijn filters van de FMBD EP 
serie kleiner van die van voorgaande series. 
Dankzij een bijna-kubusvorm zijn de fil-
ters gemakkelijk in te bouwen. Bovendien 
zijn ze goed beschermd tegen sterke elek-

FMBD EP driefase filters

de hoogste veiligheidscategorie PL e con-
form EN ISO 13849-1 in combinatie met 
de basismodule PNOZ m B0 of PNOZ m 
B1. De module dekt daarbij tot maximaal 
acht veilige bewakingsfuncties op een as, 
bijvoorbeeld veilige stop, veilige onder-
breking of veilige snelheidsbegrenzing. 
De nieuwe motion monitoring-module 
beschikt naast de twee veilige halfgelei-
deruitgangen ook over een cascaderings-
ingang en -uitgang. Gaat het totale sys-
teem in de stopstand, dan kan via deze 
geïntegreerde cascadering een vertraagde 
uitschakeling worden geconfigureerd en 
met andere modules worden verbonden. 
Het voordeel is dat als een module wordt 
uitgeschakeld, de via cascadering verbon-
den modules ook worden uitgeschakeld. 
Door dit gecontroleerde stilleggen kunnen 

op dezelfde manier productiemiddelen en 
machines flexibel en uitgebreid worden 
beveiligd, wat een hoge beschikbaarheid 
van de machines waarborgt.             •

Pilz
(0347) 320477
www.pilz.nl

Multi Touch bedienings-
paneel is uitgerust met 
een 7-inch TFT LCD-
kleurendisplay van 800 
bij 480 pixels met LED-
achtergrondverl ichting. 
De HMI wordt standaard 
geleverd met een EDGE2-
technology processor, 256 
MB interne programma- 
en data opslag (DDR3 
RAM) en 512 MB NAND 
flash. Een USB 2.0 en 
een M12 interface voor 
voeding en Ethernet zijn 
geïntegreerd. Zoals alle 
SIGMATEK HMI's met 

processor ondersteunt dit multi touch 
paneel ook OPC UA communicatie. De 
ETT 7321 heeft beschermingsklasse IP65 
aan de voorzijde en IP54 aan de achter-
zijde. Het voordeel van een draagarm is 
dat de operator het paneel zo kan positio-
neren dat hij altijd de bewuste toepassing 
in het zicht heeft. Het glazen display wordt 
omsloten door een robuust aluminium 
frame. Met het gebruik van de objectge-
oriënteerde softwaretool LASAL is het 
engineeren van de visualisatie gemakkelijk 
en flexibel.                                             •
SigmaControl B.V.
(0180) 695773
www.sigmacontrol.eu

gebruik van koppelingsnet-
werken en koppelingstangen 
worden sinusgolven direct 
in stroom- en signaalleidin-
gen geïnduceerd. Het te tes-
ten apparaat hoeft dus niet 
gedemonteerd te worden 
uit zijn oorspronkelijke con-
structie en het systeem kan 
in zijn geheel en in zijn eigen 
omgeving getest worden.  •
EMC
(010) 2640290
www.eemc.nl

tromagnetische invloeden 
van buiten. Toepassingen 
zijn onder andere syste-
men voor automatische 
productie, drives voor 
elektromotoren en voor 
frequentieregelaars. De 
standaardmodellen kun-
nen gebruikt worden bij 
temperaturen van -40 tot 
100 °C. Ze zijn geschikt 
voor stroomsterktes tussen 
16 en 230 A bij een omge-
vingstemperatuur van 50 
°C en functioneren bij vol-
tages tot 760 VAC.           •

SCHURTER Electronics B.V.
(0523) 281200 
www.schurter.nl

http://ingum.com
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Het selecteren van geschikte productdata 
in de engineering is vaak tijdrovend. De 
nieuwe Eplan Data Portal maakt deze taak 
gemakkelijker dankzij een nieuwe gebrui-
kersinterface en verbeterde zoekalgorit-
men. Dankzij uitgebreide zoekparameters 
kunnen gebruikers snel de juiste componen-
ten vinden. Het nieuwe Eplan Platform 2022 
staat op het punt te worden vrijgegeven. Dit 
zal tevens het moment markeren waarop de 
Eplan Data Portal exclusief beschikbaar zal 
zijn voor gebruik in de Eplan ePulse cloud-
omgeving. De geüpdatete gebruikersinterface 
van het platform biedt tal van verbeteringen 
voor het zoeken en vinden van apparaatgege-
vens. Producten van diverse fabrikanten zijn 

via de portal te vinden. Dat zijn bijvoorbeeld 
Bosch Rexroth, Endress+Hauser, Lenze Pilz en 
Rittal.                              •
EPLAN Software & Services B.V.
(0316) 591770
www.eplan.nl

Eenvoudig productdata vinden

M12- en M12-Power-doorvoeren van 
Binder garanderen een robuuste en veilige 
verbinding tussen modules in schakelkast 
en automatiseringscomponenten in het 
veld. De combinatie van male en female 
connectoren en de codering aan beide 
kanten van de verbinding maken vele con-
figuraties mogelijk, ook in ingewikkelde 
automatiseringsinstallaties. Dit geldt 
ook voor nieuwe doorvoerconnectoren 
van de M12-productserie 713, 813, 814, 
823 en 824. De M12- en M12-Power-
componenten maken het, conform de 
DIN EN 61076-2-111-standaard, moge-

lijk signaal, data en voedingskabels aan te 
sluiten met behulp van ronde connectoren 
van hetzelfde type uit de betreffende serie. 
De nieuwe connectoren zijn verkrijg-
baar met A-, S-, K-, L- en T-codering en, 
afhankelijk van de codering, met 4 tot 8 
contacten. Ze zijn voorzien van een M12-
schroefdraad en een M16-schroefdraad 
voor montage. Het compacte ontwerp 
maakt ze toepasbaar waar weinig ruimte 
beschikbaar is.                          •

Binder Nederland B.V.
(023) 5747046
www.binder-connector.nl

Combineerbare M12-doorvoeren 
voor schakelkasten

Motion-controller
De AX-308E van Delta is een serie com-
pacte middenklasse AX-3-serie PLC-motion 
controllers. Deze controllers zijn gebaseerd 
op CODESYS, de ontwikkelomgeving die 
voldoet aan internationale standaarden, 
gericht op intelligente industriële auto-
matiseringstoepassingen. De meerassige 
motion-controller, die tot acht EtherCAT-
servoaandrijvingen aanstuurt, is compatibel 
met de bestaande AS-serie en ondersteunt 
een breed scala aan industriële communi-
catieprotocollen, waaronder EtherCAT. De 
AX-308E kan maximaal acht EtherCAT-
servoaandrijvingen aansturen, evenals 
omvormers, externe I/O-modules en andere 
apparaten van derden. Bovendien kunnen 
via de geïntegreerde snelle digitale uitgan-
gen maximaal vier pulstrein-aandrijvingen 
worden aangestuurd. Het brede scala moge-
lijke connectiviteitsinterfaces, waaronder 
Modbus TCP/RTU, Ethernet/IP en OPC 
UA, maakt deze PLC ideaal voor Industry 
4.0. Deze communicatiemogelijkheden 
worden aangevuld met 16 digitale ingangen, 
8 digitale uitgangen, twee seriële poorten, 
twee incrementele encoder-interfaces en een 
SSI-poort. Ondersteuning voor extra I/O's, 
temperatuursensoren en loadcellen is gega-
randeerd dankzij compatibiliteit met Delta's 
bestaande AS-uitbreidingsmodule.              •

Delta Electronics (Netherlands) BV
(040) 800 39 00
www.delta-emea.com

http://sigmacontrol.eu
http://schurter.com
http://prokorment.nl
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De grens tussen Zweden 
en Noorwegen
In deze coronatijden naar het buitenland gaan, het is niet 
geheel vanzelfsprekend. Per grens zijn er andere regels en 
dus heb je een redelijk dossier nodig van QR-codes, test-
resultaten en bewijzen. Zodat je bij de juiste grens goed 
voorbereid door kan rijden. Voor onze vakantie vonden 
we het wat te lastig om via Denemarken naar Zweden te 
reizen. Onze jongste zoon heeft autistische kwaliteiten 
en de kans op een file voor de grens vonden we daar niet 
zo goed bij passen. Dus hebben we de boot van Rostock 
naar Trelleborg genomen.

Goed voorbereid, regels gevolgd en geen centje pijn in 
dit proces.

Zo’n 90 kilometer boven Karlstad begeef je je in ‘the 
middle of nowhere’. De Zweden zijn enorm relaxed, 
omdat daar gewoon geen lock-down nodig is voor soci-
ale isolatie. Je kunt hier en daar wat desinfectie vinden, 
maar eigenlijk gaat alles wel zijn gangetje.

Met het nobele doel diverse DVD’s te kopen in het 
Zweeds en het Noors heb ik nogal wat kilometers afge-
legd, om in Loppis (zo heten de kringloop winkels in 
Zweden) naar de juiste ’zilveren schijfjes te zoeken. Onze 
jongste zoon wilde graag een versie van Brandweerman 
Sam in het Noors hebben en dus gingen we op weg naar 
Kongsvinger. Als je dan zo’n 140 kilometer hebt gereden 
en je bent niet veel auto’s tegengekomen, dan verwacht 
je niet al teveel problemen aan de grens.

We werden opgewacht door een militair voertuig en de 
vriendelijke meneer wees ons erop dat we uit een rood 
gebied kwamen (terwijl wij dachten uit een groen gebied 
te komen). De vaccinaties van de ouders waren OK, 
maar de jongste zoon had er eentje meer moeten hebben. 
Hij vroeg mij, wat ons reisdoel was en dus legde ik uit 
dat we ‘Brannmann Sam’ in Kongsvinger wilden kopen. 
Het was waar, maar het kwam vast vreemd over. Nou ja, 
de conclusie was dat we om mochten keren.

Het kan verkeren, zelfs als je denkt dat alles super goed 
is voorbereid.

Paul Petersen
FHI, federatie van 
technologiebranches
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De InLine II zekeringlastscheiders van 
ABB biedt de nieuwste lastscheidertech-
nologie met smeltveiligheid. Deze zeke-
ringlastscheider is sinds kort ook leverbaar 
met ITS2 monitoring-unit, waarmee de 
elektrische installatie real-time kan worden 
gemonitord. De ITS2 monitoring-unit is 
eenvoudig en intuïtief te installeren. Dit 
vergt 80% minder installatietijd vergele-
ken met energiemeters. Met deze ITS2 
monitoring-unit beschikt de zekeringlast-
scheider over cloud-connectiviteit met 
ABB Ability Energy and Asset Manager. 
Deze cloud-oplossing brengt energie- en 
assetmanagement samen in één dashboard. 
De aangesloten InLine II zekeringlast-

scheiders kunnen zo worden gemeten en 
gemonitord. Dat geeft zicht op het ener-
gieverbruik en de vermogenskwaliteit en 
daarmee op het volledige bedrijfsproces. 
Na installatie kan voor een snelle confi-
guratie gebruik worden gemaakt van Ekip 
Connect. De InLine II laat zich eenvoudig 
installeren op stroomrails en garandeert 
het veilig en betrouwbaar in- en uitscha-
kelen. De zekeringlastscheider is onder 
andere leverbaar in de ruimtebesparende 
uitvoering ZLBM.              •
ABB
(010) 4078911
www.abb.nl

Zekeringlastscheider InLine II nu ook met ITS2 monitoring-unit

Met de TN-R42/TC-Ex biedt Turck niet 
alleen een HF RFID-schrijf-/leeskop die 
gecertificeerd is voor direct gebruik in 
ATEX Zone 1/21, maar ook een betrouw-
baar en eenvoudig alternatief voor toepas-
singen waar eerdere implementaties onmo-
gelijk of zeer moeilijk waren. De schrijf-/
leeskop onderscheidt zich van andere 

zijn verschillende HF RFID-tagtypes 
beschikbaar die aan specifieke toepassings-
eisen zijn aangepast. HF RFID-tags met 
een wachtwoordfunctie zijn bijvoorbeeld 
beschikbaar voor toepassingen met hoge 
eisen op het gebied van gegevensbeveili-
ging en toegangsbescherming. Het uitge-
breide HF RFID-systeem van Turck biedt 
een optimale oplossing voor verschillende 
identificatietaken in de farmaceutische 
industrie. Het garandeert een verbeterde 
veiligheid in de fabriek en de volledige 
traceerbaarheid van producten dankzij het 
end-to-end gebruik van RFID.                  •
Turck BV
(038) 422 77 50
www.turck.nl

HF RFID-schrijf-/leeskop

Rohde & Schwarz testsysteem voor automotive radar sensoren

explosieveilige identificatie-
oplossingen voor zone 1/21 
door zijn uiterst compacte 
afmetingen; hij kan daarom 
ook worden geïnstalleerd 
in toepassingen waar de 
ruimte beperkt is. De 
interface-aansluiting van 
de TN-R42/TC-Ex werkt 
als een standaard schrijf-/
leeskop voor het Ex-gebied. 
Hij wordt eenvoudig 
aangesloten op de Turck 
RFID-interfaceseries BL20 
of TBEN en kan indien 
nodig ook in beschermende 
behuizingen in Zone 2/22 
worden geïnstalleerd. Er 

Het nieuwe radar test sys-
teem van Rohde & Schwarz 
simuleert rijscenario's voor 
advanced driver assistance 
systems (ADAS) die werken 
op basis van radarsensoren. 
Deze oplossing bestaat uit 
de AREG800A radarecho-
generator en de QAT100 
antenne array. Het systeem 
kan objecten die een auto 
van de zijkant naderen op 

elektronische wijze simuleren. Dit in tegen-
stelling tot de huidige testsystemen, die 
gebruikmaken van mechanisch bewegende 
radarantennes. Het systeem kan radiale snel-
heden en afmetingen van objecten simuleren 
op door de gebruiker instelbare afstanden. 
Een belangrijk voordeel van het nieuwe sys-
teem, is dat het testen van ADAS kan wor-
den uitgevoerd in het laboratorium en niet 
op de weg of een testbaan. Daardoor zijn 
testresultaten sneller en tegen lagere kosten 
beschikbaar.                          •

Rohde & Schwarz Benelux B.V.
(030) 6001700
www.rohde-schwarz.com/nl

De elektromagnetische flowmeter 
ProcessMaster en de massadebietmeter 
CoriolisMaster van ABB zijn nu voorzien 
van een Power over Ethernet-mogelijkheid, 
waarmee een nieuw hoofdstuk in instru-
mentatie en industriële communicatie 
wordt begonnen. Power over Ethernet 
(PoE) biedt verschillende voordelen voor 
procesingenieurs, aangezien het een afzon-
derlijke DC-voedingsinfrastructuur over-

Power over Ethernet-flowmeters
bodig maakt en voeding en communicatie 
via dezelfde kabel mogelijk worden. Dit 
zorgt voor flexibiliteit, aangezien flow-
meters nu overal kunnen worden geïn-
stalleerd. Het modulaire ontwerp zorgt 
ervoor dat apparaten toekomstbestendig 
zijn, waardoor de levensduur van de flow-
meters wordt verlengd. Bovendien ver-
eenvoudigen debietmeters met Ethernet-
connectiviteit de procesautomatisering, 
terwijl de realtime-zichtbaarheid van 
gegevens wordt verbeterd. Gegevens die 
eerder 'verborgen' bleven in veldappara-
tuur, zoals meetwaarden over dichtheid, 
geleidbaarheid of concentratie van het 
medium, komen nu beschikbaar. Dit zal 
op zijn beurt klanten in alle industrieën 
helpen bij het identificeren van overtollige 
meetpunten in hun fabrieken om gaande-
weg besparingen te realiseren. Een geïn-
tegreerde veilige webserver op basis van 

het ABB Ability cybersecu-
rity-framework zorgt voor 
robuuste en veilige bewer-
kingen die instrumentatie-
ingenieurs ondersteuning 
bieden tijdens inbedrijfstel-
ling en probleemoplossing. 
Het biedt ook toegang tot 
configuratie-, diagnose- 
en meetgegevens via een 
ingebouwde QR-code. Dit 
maakt verificatie van alle 
onderdelen van de flow-
meter mogelijk en geeft 
inzicht in de bedrijfstoe-
stand met automatisch 
gegenereerde rapporten.   •
ABB
(010) 407 89 11
www.abb.nl
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Functie- en willekeurige golfvorm-generatoren

Frequentieregelaars voor algemeen gebruik

De Siglent SDG2000X is een serie van tweeka-
naals functie- en willekeurige golfvorm-gene-
ratoren met een maximum bandbreedte van 
120 MHz, 1,2 GSa/s sampling rate en 16-bit 
verticale resolutie. De Siglent TrueArb- en 
EasyPulse-technieken helpen de zwakke pun-
ten op te lossen die inherent zijn aan traditi-
onele DDS-generatoren met betrekking tot 
het genereren van arbitraire, blok- en puls-

golfvormen. Hiermee hebben 
gebruikers van de SDG2000X 
een verscheidenheid aan sig-
nalen met een hoge kwaliteit 
en lage jitter ter beschikking, 
die uitstekend voldoen aan de 
groeiende vereisten die door 
complexe en uitgebreide toe-
passingen worden gesteld.  •

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

In het portfolio van Eaton zijn de PowerXL 
DG1 General Purpose frequentieregelaars 
opgenomen. Dankzij de modernere functiona-
liteiten en de vele communicatieprotocollen is 
deze serie op dit moment de beste allrounder 
uit Eatons productportfolio. De DG1 General 
Purpose frequentieregelaars zijn toepasbaar in 
een breed scala aan applicaties, zoals multi-
pomp-, ventilator- en transportbandtoepassin-
gen. De DG1 bevat een ingebouwde pomp-
regeling, waardoor hij extra effectief is bij 

verschillende soorten pomptoepassingen. De 
regelaars hebben een breed netspanningsbereik 
en een vermogensbereik van 0,75 kW tot 630 
kW. Via een WLAN-module is het mogelijk 
om de regelaars te integreren in industriële 
draadloze netwerken. De frequentieregelaars 
zijn efficiënt, robuust, compact en veilig.       •
Eaton Industries 
(074) 246 91 11
www.eaton.nl/electrical

Binnen de meeste bedrijven en instellingen is 
tegenwoordig wel een Wifi-netwerk voorhan-
den. Met de nauwkeurige AWP-serie Wifi-
sensoren is een continue bewaking van kriti-
sche parameters zoals temperatuur, relatieve 
vochtigheid, CO2 en luchtdruk zeer eenvou-
dig en kosteneffectief te realiseren. De AWP-
series kenmerken zich door hoge meetnauw-
keurigheid en worden standaard geleverd 
met een 1-punts kalibratiecertificaat en 3 jaar 

garantie. Nieuw bij deze generatie sensoren is het 
alarmeren van de gebruiker via LED en/of akoes-
tisch signaal. Deze Wifi-sensoren zijn geschikt 
voor diverse applicaties, zoals productieruimtes, 
opslaglocaties, laboratoria, apotheken, maar zijn 
ook geschikt voor binnenklimaat-metingen in 
kantoren en vergaderzalen.      •
ATAL BV
(0299) 630 610, www.atal.nl

Professionele Wifi-gebaseerde sensoren

Würth Elektronik lanceert M12 Ethernet connector WE-LANMX
toren. De connector kan 
gebruikt worden bij tempe-
raturen van -40 tot +85 °C 
en is geschikt voor alle typen 
10/100Base-T Ethernet 
connecties, zoals EtherNet/
IP, Profinet, EtherCAT en 
Ethernet Powerlink.           •

Würth Elektronik
(073) 6291570, www.we-online.com

Würth Elektronik breidt zijn product port-
folio uit met een industriële Ethernet M12 
connector met de naam WE-LANMX. 
Deze heeft de beschermingsklasse IP 67. 
De speciale schroefverbinding biedt een 
goede bescherming tegen water, stof en het 
losraken door vibratie. De WE-LANMX is 
kleiner dan de gebruikelijke M12 connec-

https://www.linkedin.com/company/e-totaal/?originalSubdomain=nl
https://www.rohde-schwarz.com/nl/home_48230.html
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