
Test- en meetinstrumenten
Deze osilloscopen 
bieden bij een band-
breeedte van 3 of 5 
GHz vier kanalen met 
geavanceerde analyse-
mogelijkheden zoals 
real-time spectrumanalyse

Datacommunicatie
Met deze combinatie 
van hard- en software 
kunnen meerdere 
apparaten vanuit één 
dashboard worden 
beheerd.

8

12

www.etotaal.nl

Compacte IO-Link masters
Twee nieuwe veldbusmodules met acht multifunctionele 
masterpoorten.

RF technology en Machinebouw event
Binnenkort organiseert FHI twee evenementen die vorig 
jaar niet door konden gaan. Eind maart het RF technology 
event en twee weken later het machinebouw event. 

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

6

10

Veilig werken op hoog niveau
Naast het gebruikelijke gereedschap moet een zonnepanelenmonteur ook 
meetinstrumenten meenemen die CAT III gecertificeerd moeten zijn. 16

Datacommunicatie
Specialistische kennis 
wordt gebruikt om 
oudere netwerken up 
to date te houden en 
de veiligheid ervan te 
garanderen.

14

Het portaal voor industriële 
veldinstrumentatie
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http://www.elipse.eu
http://sensors.nl
https://batenburg.nl
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De werkelijkheid 
of een sprookje?
Al sinds ik internet heb, vraag ik mij 
af waar de klantvriendelijkheid van de 
providers is. In al die jaren dat ik van 
internet via het telefoonmodem naar 
glasvezel ben gegaan, heb ik nog geen 
enkele keer een seintje van de netwerk-
beheerder of de provider gekregen dat 
ik meer snelheid voor minder kon krij-
gen. Sterker nog, zelfs bij meer voor 
meer wisten ze mijn mailbox niet te 
vinden.

Nu ik eindelijk met heel veel moeite 
op het plaatselijke glasvezelnetwerk 
van KPN ben aangesloten via een 
mobile provider met een T geniet ik al 
weer een paar maanden van de onge-
kende snelheid van communicatie via 
licht. Wonder boven wonder was dat 
niet het enige lichtpuntje, want onver-
wachts kreeg ik een mailtje dat ik mijn 
onlangs afgesloten glasvezelabonne-
ment kon upgraden. Ik had de keuze 
uit drie snelheidsopties, te weten 50, 
100 en 1000 MB/s. Op dat moment 
had ik 100 MB/s, dus was de enige 
zinnige optie het maximum of ook 
wel 1 GB/s. Voorzichtig keek ik ver-
der. Aan meer hangt natuurlijk ook 
een hoger prijskaartje, maar daar viel 
ik bijna van mijn stoel. Elke optie had 
dezelfde prijs.  Om er zeker van te zijn 
dat er geen kleine lettertjes en addertjes 
onder het glas-gras lagen, heb ik maar 
eens gebeld of dit geen sprookje van 
1001 MB zou zijn. Nee, het was echt 
geen sprookje.

Nu zijn we al weer een paar weken 
verder en heeft een monteur netjes de 
nog geen maand oude glasvezel-naar-
koper-omzetter vervangen door een 
ander kastje en heb ik een bandbreedte 
waar 20 jaar terug een hele middelbare 
school het mee moest doen. En dan 
de werkelijkheid. Waarom komen de 
welbekende speed-testen niet verder 
dan 100 MB?  Ineens moet je dan een 
netwerkspecialist worden om in te zien 
dat je eigen netwerk ook al weer vele 
jaren oud is en kabels en routers die 
hoge snelheid niet eens aan kunnen. 
Heeft het sprookje van 1001 MB toch 
een keerzijde - de prijs van een nieuwe 
netwerkomgeving.

Ewout de Ruiter

Hoe kan het veranderen van de modelleringsaanpak ervoor zor-
gen dat projecten sneller en gemakkelijker worden uitgevoerd, 
zelfs als er zich in een laat stadium wijzigingen voordoen? Door 
traditionele methoden te heroverwegen, kan men sneller concep-
ten maken, updates efficiënter uitvoeren en gemakkelijker reage-
ren op wijzigingsverzoeken. Dit gratis e-boek laat zien hoe. Het 
geeft een uitleg van de belangrijkste benaderingen en use cases en 
biedt drie stapsgewijze projectvoorbeelden. Begeleidende video’s 
demonstreren de technieken in real time. Deze gids is geschreven 
door branchedeskundige Polished Edge Consulting en geeft u de 
tools die u nodig hebt. Synchrone technologie zal voor u wer-
ken. Het zal werken voor uw ontwerpen. Het zal werken voor 
uw technische team. Probeer deze eenvoudige voorbeelden uit 
en ervaar het zelf!                                                                       •

Betere modellering dankzij andere benadering

Siemens
https://solidedge.siemens.com/en/resource/

Eerste kennismaking met LabVIEW? Of 
wilt u uw LabVIEW-kennis oppoetsen? 
Neem dan deel aan een driedaagse klas-
sikale LabVIEW-training in Nederland 
in april 2022 of in België in mei 2022. U 
kunt zich nu inschrijven voor de cursus. 
Het betreft een driedaagse LabVIEW-
cursus onder leiding van een NI System 
Integrator-instructeur, bedoeld voor 
nieuwe gebruikers, gebruikers die al over 

enige ervaring beschikken, en gebruikers 
die hun LabVIEW-kennis willen opfrissen. 
De cursus wordt gehouden in Nederland 
op 6, 7 en 8 april 2022, van 9:00 tot 16:00 
uur, bij CNrood, Blauw-roodlaan 280, 
2718 SK Zoetermeer; en in België op 10, 
11 en 12 mei 2022, van 9:00 tot 16:00 uur 
bij CNrood, Z.1 Onderzoekspark 40, 1731 
Zellik. De instructeur is Pascal Heinen, 
die over 9 jaar LabVIEWervaring in een 
R&D-omgeving beschikt en die sinds 
2013 LabVIEW Consultant & Architect 
bij NI Systems Integrator VI-Technologies 
is. Na het volgen van deze cursus kunt u 
LabVIEW-applicaties maken om geauto-
matiseerde metingen te doen; functiona-
liteit aan het programma toevoegen om 
de uitgevoerde metingen te analyseren; 
de metingen en andere gegevens in een 

bestand opslaan; de meest voorkomende 
programmeerstructuren in LabVIEW 
gebruiken; en problemen met LabVIEW-
code oplossen. Het programma ziet er als 
volgt uit: dag 1 – algemene introductie, 
basisprincipes van softwareprogramme-
ring, de LabVIEW-omgeving, een klein 
LabVIEW-programma schrijven; dag 
2 – LabVIEW gebruiken om metingen 
uit te voeren, resultaten analyseren en 
opslaan, foutopsporing en probleem-
oplossing, veelgebruikte programmeer-
principes in LabVIEW; dag 3 – bouw 
uw eigen applicatie, temperatuurmeting, 
Battle Ship-spel.                                    •
CNrood BV
(079) 360 00 18
www.cnrood.com

LabVIEW-training

Knelpunten in de toeleveringsketen drijven Nederlandse indus-
triële ondernemingen dagelijks tot het uiterste. Een recent onder-
zoek van Reichelt Elektronik over het thema “Knelpunten in de 
toeleveringsketen” maakt duidelijk: de situatie is in zeer korte 
tijd verslechterd. De meeste respondenten zeggen dat knelpun-
ten in de bevoorrading het voorbije jaar een grote impact heb-
ben gehad op hun bedrijf, met als gevolg zelfs volledige produc-
tiestilstand. Terwijl in juni 2021 bedrijven gemiddeld 38 dagen 

productiestilstand ondervonden als gevolg van knelpunten in de 
toelevering, is dit cijfer iets meer dan zes maanden later geste-
gen tot 47 dagen. Deze stijging betekent dat veel bedrijven hun 
strategie zullen moeten heroverwegen. Waar in het verleden het 
just-in-time principe nog gebruikelijk was om voorraden tot een 
minimum te beperken, blijkt dit bij leveringsproblemen niet meer 
van deze tijd te zijn. Om aan dit dilemma te ontsnappen, worden 
de voorraden momenteel vergroot. De grootste zorg voor bedrij-
ven is dat knelpunten in de levering van kritieke onderdelen zoals 
micro-elektronica een probleem zullen vormen. Op de vraag aan 
welke criteria Europese halfgeleiderproducenten zouden moeten 
voldoen opdat bedrijven ondanks hogere prijzen hetzelfde pro-
duct zouden kopen, is het belangrijkste dat de continuïteit van 
de voorziening moet worden gewaarborgd en nageleefd. Om de 
aansluiting met de wereldmarkt op het gebied van toekomstige 
technologieën, zoals de productie van halfgeleiders, niet te verlie-
zen, willen bedrijven dat de politiek meer steun verleent aan lokaal 
onderzoek naar toekomstige technologieën en de productie van 
essentiële componenten.                                                            •
Reichelt Elektronik
(085) 208 62 94
www.reichelt.nl

Knelpunten bij halfgeleider-bevoorrading

https://maptools.nl
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Ontwikkelingen binnen industriële 
netwerkcommunicatie 
Tijdens het Industrial Ethernet event op donderdag 24 maart komen tal 
van ontwikkelingen in de industriële netwerkcommunicatie aan de orde. 
Tijdens het event wordt bijvoorbeeld ingegaan op Ethernet-APL, TSN en 
MQTT.

Auteur: Dimitri Reijerman

Alexander Gilles van Pepperl + Fuchs en Jaap Westeneng van Endress + 
Hauser gaan in hun presentatie in op Ethernet Advanced Physical Layer.
Volgens Westeneng is een van de voordelen van Ethernet-APL de langere 
kabellengtes: “In vergelijking met standaard- en/of Industrieel Ethernet 
biedt Ethernet-APL zeker het voordeel van langere kabellengtes. Ethernet, 
zoals we dat vandaag de dag kennen, is beperkt tot een maximale kabel-
lengte van 100 meter en met Ethernet-APL kan een stamkabellengte 
(trunk) van 1000 meter worden toegepast en zijn aftakkabellengtes (spur) 
van 200 meter toegestaan.”
In de presentaties komen veel meer voordelen terug. “Je zou Ethernet-
APL kunnen samenvatten als de 2-draads datasnelweg voor eindeloze 
mogelijkheden; smart, snel en digitaal.”

TSN (Time-Sensitive Networking) is een belangrijke ontwikkeling bin-
nen de verdere digitalisering.
Nico Hanemaayer van ATS, legt uit waarom TSN zo belangrijk is voor 
de (proces)industrie: “TSN is in het leven geroepen omdat er geen hard-
real-time functionaliteit in het normale ethernetprotocol aanwezig is. 
Ethernet is geschikt voor soft-real-time toepassingen. Dit wil zeggen dat 
er een spreiding - jitter - kan zitten in het aankomen van de berichten. 
Daarnaast praten we veelal over cyclustijden van rond de 10ms en hoger. 
TSN is bedoeld voor hard-real-time en daarmee komen motion control 
en closed loop system ook binnen het bereik van ethernet te liggen. Ook 
de gewenste structuur zoals die gevraagd wordt bij Industrie 4.0, zal 
mogelijk worden door TSN. Controllers kunnen virtueel zijn en hoeven 
niet noodzakelijk dicht bij de aan te sturen devices te worden gepositio-
neerd. Fysiek kunnen ze elders in het bedrijf zijn opgesteld, in een local 
cloud.”

Het MQTT-protocol is bedoeld om berichten tussen apparaten uit te wis-
selen. Diederick Nab van WAGO NL zal inzicht geven welke rol MQTT 
speelt in de industrie.
“MQTT is het meest toegepaste IoT-communicatieprotocol”, zegt Nab. 
“Dit houdt onder andere in dat het zowel in het IT- als OT domein 
wordt gebruikt als communicatieprotocol. Wat MQTT zo sterk maakt is 
dat het bericht weinig overhead heeft en gebruik maakt van het Pub/Sub-
model. Dit zorgt voor een hele efficiënte manier van communiceren.”

Het gehele programma (met 16 sprekers) is gevuld met deze technische 
deskundigheid, die ook gewoon weer eens live in Vianen beleefd kan 
worden.

https://fhi.nl/industrialethernet/
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Elektronicafabrikant E.D.&A. is voor de 
derde maal bekroond met de Factory of the 
Future Award. Het is een beloning voor hun 
hele team. Ten opzichte van drie jaar geleden 
is E.D.&A. in alle opzichten gegroeid: het 
gebouw is verdubbeld, de productie is flink 
toegenomen, er zijn meer medewerkers geko-
men en er ins geïnvesteerd in nieuwe machi-
nes en robots. In 2016 heeft E.D.&A. voor 
de eerste maal de Factory of the Future award 

Fabriek van de toekomst
in de wacht gesleept en mocht het deze titel drie jaar 
lang dragen. Na een re-assessment in 2019 kreeg het 
bedrijf opnieuw de titel voor drie opeenvolgende jaren. 
En in 2022 is dat voor de derde maal gebeurd. Factories 
of the Future zijn bedrijven die investeren in digitali-
sering, personeel, slimme processen en producten en 
in een productie van wereldniveau. Ze gaan doordacht 
om met energie en materialen en stimuleren de betrok-
kenheid, creativiteit en autonomie van de medewerkers. 
Om de titel te behalen, moeten bedrijven op elk van de 
zeven transformatiedomeinen (onder andere Advanced 
Manufacturing Technology, Eco-factory en End-to-end 
integrated Engineering) onafhankelijke experts tijdens 
een kritische audit overtuigen.                                                   •
E.D.&A. NV 
+32 3 620 18 18
www.edna.eu

AVE Added Value Electronics BV levert sinds februari dit 
jaar de componenten van AMAZING Microelectronic 
Corp. Binnen het leveringsprogramma vallen compo-
nenten voor ESD-protectie, EMI-filtering en een aantal 
tranceivers voor RS232, RS485 en CAN.                      •

AVE breidt leveringsprogramma uit

https://ave-nl.com/ 

De Technical Resources Hub van Farnell is uitgebreid met 
nieuwe exclusieve bronnen die diep duiken in Industry 
4.0, Internet of Things (IoT)-ontwerp en een breed scala 
aan actuele onderwerpen voor elektronica-ontwikkelaars. 
De Technical Resources Hub is opgezet om ingenieurs uit-
gebreide adviezen en training te geven ter ondersteuning 
van elke fase van het ontwerp van een nieuw product. De 
innovatie op het gebied van IoT- en IIoT-technologieën 
gaat bijzonder snel naarmate het streven naar meer auto-
matisering en interconnectiviteit een aandachtspunt wordt 
voor veel belangrijke industrietakken. Ingenieurs kunnen 
nu dieper ingaan op de verschillende aspecten van IoT-
ontwerp en Industry 4.0, nu aan de Technical Resources 
Hub een ‘How To’-serie is toegevoegd die alle stadia van 
het ontwerpen en implementeren van systemen omvat tot 
en met de integratie via de cloud. De ‘How To’-serie bestaat 
uit diverse korte, instructieve artikelen, die ingenieurs 
leren hoe ze specifieke technologieën in een ontwerp kun-
nen gebruiken en vaardigheden kunnen ontwikkelen die 
verband houden met het implementeren van Industry 4.0 

‘How To’-reeks duikt diep in actuele 
elektronica-thema’s

en meer algemene IoT-gebaseerde ontwer-
pen. Artikelen die onlangs aan de Technical 
Resources Hub zijn toegevoegd, behande-
len onderwerpen als de implementatie van 
verschillende soorten edge computing voor 
Smart Factory-toepassingen, en nog veel 
meer.                                                         •
Farnell
https://uk.farnell.com/technical-
resources

http://www.aesensors.nl
http://www.eurocircuits.nl
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De productie van de PVT-panelen 
van Triple Solar is verhuisd naar 
Technologies Added in Emmen. De 
nieuwe Triple Solar-productieruimte 
is hiermee gevestigd in de eer-
ste smart factory van Nederland. 
Bi Technologies Added kunnen
gelijkgezinde bedrijven samen onder 
één dak produceren, georganiseerd als 
een shared facility dankzij een uniek, 
flexibel assemblageconcept. 
https://triplesolar.eu/

Würth Elektronik heeft zich aange-
sloten bij de groep organisaties die 
de nieuwe MakerSpace van Susanne 
Klatten’s nonprofit-organisatie 
UnternehmerTUM GmbH onder-
steunen. De hightech prototype-
werkplaats MakerSpace biedt ambi-
tieuze start-ups, innovatieteams van 
bedrijven en doe-het-zelvers een plek 
om ideeën en innovaties te realiseren 
in de vorm van prototypes en kleine 
series. 
www.we-online.com

Chipontwerper ICsense, sinds 
2017 onderdeel van de TDK-groep, 
opent een nieuw kantoor in het 
Zuiderpoort-compex in de Gentse 
kennisregio om nieuw talent aan 
te werven. ICsense is als Europees 
marktleider actief in het ontwerpen 
van custom-chips voor slimme, duur-
zame elektronica. 
www.icsense.com

Fortop automation & energy con-
trol, leverancier van componenten 
voor industriële automatisering, is 
per 1 januari 2022 de nieuwe Sales 
Channel Partner van Basler in de 
Benelux. De computer vision-pro-
ducten van Basler worden gebruikt 
in een verscheidenheid aan markten 
en toepassingen, waaronder fabrieks-
automatisering, medische & biowe-
tenschappen, logistiek en robotica. 
www.fortop.nl

Digi-Key Electronics heeft een over-
eenkomst gesloten met SPARK 
Microsystems voor de wereldwijde 
distributie van ultra-low-power 
draadloze communicatie-apparatuur. 
Met zijn gepatenteerde technologieën 
brengt SPARK Microsystems ultra-
breedband draadloze transceivers op 
de markt voor de volgende generatie 
draadloze producten. 
www.digikey.com

Release 2.0.6 van LoRa Basics 
Station is een onderhoudsrelease 
gericht op bugfixes en compati-
biliteit. Deze release biedtt onder 
meer: toegevoegde ondersteuning 
voor de nieuwste LoRa Corecell-
referentieontwerpen; integratie van 
HAL-foutmeldingen in de logs; geac-
tualiseerde Mbed TLS-bibliotheek. 
https://lora-developers.semtech.
com

De prestaties en levensduur van lithium-
ion accu’s kunnen worden verbeterd door 
het toevoegen van een beschermlaagje ter 
dikte van enkele atomen op de elektro-
den. Conventionele Li-ion accu’s bestaan 
uit twee metalen contacten waaraan twee 
elektroden zijn bevestigd, met daartussen 
een vloeibare elektrolyt. Daarin kunnen 
lithium-ionen tussen de beide elektroden 
heen en weer bewegen. De meeste proble-
men doen zich voor op het grensvlak van 
de elektrode en de vloeibare elektrolyt. 
Wanneer een Li-ion accu voor het eerst 
wordt geladen, ontstaat daar een tussen-
fase ten gevolge van de chemische reacties. 
Die kan heel dik en poreus worden en 
actieve Li-ionen absorberen. Dat is niet 

Verbetering van Li-ion accu’s
goed voor de prestatie en levensduur van de 
batterij. Promovenda Norah Hornsveld deed 
aan de TU Eindhoven onderzoek naar het 
aanbrengen van uiterst dunne laagjes op dat 

grensvlak, om zo de elektrode te bescher-
men. Het is belangrijk dat deze laagjes 
heel dun zijn (enkele nanometers) zodat 
ze niet voor extra weerstand zorgen in de 
accu, maar ook uniform zijn zodat ze de 
elektroden goed beschermen. Hornsveld 
gebruikte Atomic Layer Deposition 
(ALD) om deze dunne films te maken. 
Door gebruik te maken van gassen en 
plasma kon in een reactor een film van één 
of meerdere atoomlagen worden gedepo-
neerd. Deze processen kunnen eventueel 
in de nabije toekomst op grote schaal toe-
gepast worden.                                           •
TU/e
www.tue.nl

Sinds zijn uitvinding is de “kubus van Rubik” voor veel 
mensen een bron van frustratie geweest. Maar dankzij de 
Rubik’s Cube Solver, gebouwd door drie studenten van 
de HTL Saalfelden, kan de complexe puzzel volautoma-

Rubiks kubus razendsnel oplossen
tisch in minder dan een seconde 
worden opgelost. De jonge inge-
nieurs werden bij het project 
ondersteund door automatise-
ringsexpert Sigmatek. Als onder-
deel van hun afstudeerscriptie 
aan de HTBLA Saalfelden ont-
wierpen David Haidenhofer, 
Markus Kreutzer en Paul Kreuzer 
een machine om een Rubiks 
kubus op te lossen. In slechts 
385 ms wordt de puzzel op wel-
haast magische wijze opgelost 
met behulp van moderne tech-
nologie. Door beeldherkenning 
via twee camera’s bepaalt Rubik’s 
Cube Solver eerst de uitgangspo-
sitie van de kleurrijke vierkanten. 
Met behulp daarvan bepaalt een 

algoritme de rotatievolgorde voor 
het oplossen van de kubus. Deze 
reeks wordt vervolgens in real-
time naar de besturing gestuurd. 
De Rubik’s cube solver werd geïm-
plementeerd met state-of-the-art 
automatiseringstechnologie van 
Sigmatek. Er werd gebruik gemaakt 
van een flexibel besturingssysteem, 
krachtige servomotoren en LASAL-
software voor de programmering 
van de machine. Een video van 
de machine in actie is hier te zien: 
www.youtube.com/watch?v=vghH
h2i1Ye0                                        •
SigmaControl BV
(0180) 695 773
www.sigmacontrol.eu

http://www.avt-connecting.com


-TOTAAL   •   NUMMER 2 - 20226

 INDUSTRIËLE AUTOMATISERING

Tegen een achtergrond van steeds complexere productieprocessen en fabrieken, 
waarin meer en meer gegevens worden verzameld en in een netwerk worden opge-
nomen, creëert IO-Link maximale transparantie van het sensor-actuator niveau 
helemaal tot aan de cloud. Binnen de automatiseringstechniek staat IO-Link hier 
voor “plug-and-play” als het gaat om de installatie en het is dan ook niet voor niets 
dat er heel veel producten die gebruik maken van IO-Link verkrijgbaar zijn. Ook 
Murrelektronik behoort tot de leveranciers van IO-Link-producten. Onlangs heb-
ben zijn het aanbod veldbusmodules uitgebreid met de IP67 geclassificeerde MVK 
Pro en IMPACT67 Pro. De nieuwe modules hebben acht multifunctionele klasse 
A/B master poorten, twee L-gecodeerde M12 poorten voor het voeden tot 16 A, en 
zijn beschikbaar voor PROFINET, Ethernet/IP en EtherCAT. Veldbusonafhankelijk 
gebruik is mogelijk via OPC UA, MQTT, JSON REST API - dankzij de geïnte-
greerde Standardized Master Interface (SMI).
Wanneer producten van verschillende fabrikanten elkaar in de automatisering tegen-
komen, wordt communicatie vaak een uitdaging. Dit is waar de IO-Link masters 
van Murr zich thuis voelen. Deze fabrikant onafhankelijke modules koppelen alle 
gebruikers met elkaar en zorgen voor transparantie van de sensor tot de cloud.
Bij dit alles spreekt het IO-Link-systeem van Murr de taal van uw sensoren. Of 
het nu gaat om digitale, analoge of IO-Link signalen, de perfect op elkaar afge-
stemde componenten bieden eenvoudige plugand-playoplossingen voor elk signaal. 
Voorgeconfigureerde apparaten zoals hubs, converters en lampen maken het een-
voudig om over te schakelen op IO-Link installaties. Ze werken onmiddellijk – zon-
der te moeten worden geconfigureerd.

Innovatie op het gebied van Industrie 4.0
De nieuwe Pro-Mastermodules hebben de “Standardized Master Interface 
(SMI)” al geïntegreerd en maken zo fabrikantonafhankelijke en gestandaar-
diseerde toegang mogelijk via IIoTprotocollen zoals OPC UA, JSON REST 
API en MQTT. Configuratie-, proces- en diagnosegegevens kunnen dus 
onafhankelijk van het veldbusprotocol worden gebruikt. Dit geeft u volle-
dige vrijheid en transparantie van gegevens – onafhankelijk van het systeem. 
In deze vorm is dit tot dusver uniek in de industrie. 
Fraai aan de modules is ook de ingebouwde meetmodule die het energiege-
bruik per poort/module bewaakt waardoor procesoptimalisatie en preven-
tieve alsmede diagnostiek mogelijk is. Afwijkingen in het energiegebruik die 
kunnen duiden op storingen kunnen in een vroeg stadium worden gedetec-
teerd en aangepakt zonder extra hardware. 

Klaar voor IIOT 
Naast zuivere procesgegevens (I/O’s) bieden de nieuwe MVK Pro en 
IMPACT67 Pro modules ook aanvullende diagnostische gegevens (span-
ning, stroom en temperatuur) voor elke poort en voor de hele module. Dit 
stelt operators in staat om afwijkingen op te sporen en hun processen te 
optimaliseren met behulp van data-analyse. Dankzij de IIOT-protocollen is 
dit gestandaardiseerd en is er geen controller nodig. 

IO-Link klasse A/B masterpoort
De geïntegreerde A/B-poorten zijn echte multitalenten: De functie kan op 
elke pin worden geconfigureerd - IO-Link, DI, DO, DIO of een combinatie. 
Automatische omschakeling van de voedingsspanning betekent dat altijd de 
juiste voedingsspanning, actuatorvoeding voor DO’s en sensorvoeding voor 
DI’s, wordt gebruikt. Apparaten met een hogere energiebehoefte worden ook 
rechtstreeks door de module gevoed. Dankzij de 4 A die voor elke poort beschik-
baar is, is er voor de aangesloten apparaten geen externe voedingsbron nodig. 
De L-gecodeerde M12-poorten maken serieschakeling mogelijk en leveren een 
stroom tot 2 x 16 A, wat de installatie vereenvoudigt en het aantal kabels beperkt.
De modules zijn leverbaar in een kunststoffen of een metalen behuizing en heb-
ben een beschermingsgraad IP67. Ze kunnen dan ook zonder extra behuizingen 
gemonteerd worden.
Al met al verlagen deze devices de kosten en verhogen ze de productiviteit, terwijl 
ze nieuwe mogelijkheden bieden voor service en onderhoud. De installatie- en 
inbedrijfstellingstijd wordt verkort omdat deze modules complexe bekabeling 
voorkomen en ruimte besparen omdat schakelkasten niet meer nodig zijn. 

Alles voor een IO-Link installatie
De MVK Pro en IMPACT67 Pro veldbusmodules vullen het brede 
IO-Link assortiment van Murrelektronik verder aan. Deze bestaat uit 
masters, hubs, converters, apparaten en aansluittechniek. Als systeem-
leverancier biedt Murrelektronik alles aan wat nodig is om de controller 
met het sensor/actuator niveau via IO-Link te verbinden. Alles is ontwor-
pen om samen te werken, is geoptimaliseerd voor de toepassing. 

Murrelektronik heeft zijn IO-Link portfolio uitgebreid met de veldbusmodules MVK Pro en IMPACT67 Pro. Deze robuuste 

modules met IP67 beschermingsgraad bieden on-board diagnostiek en per poort een uitgangsstroom van 4 A. Ze zijn 

beschikbaar in alle gangbare protocollen en kunnen plug & play ook onafhankelijk van de veldbus worden gebruikt.

Compacte IO-Link masters
Met acht multifunctionele masterpoorten

Wat kan IO-Link voor uw installatie 
betekenen?
Tijdens het machinebouw event, (meer over dit event op pagina 10 en 11) dat gehouden 
wordt op 12 april 2022 in Congrescentrum 1931 in den Bosch, zal Laurent van der Pluijm 
van Murrelektronik een lezing over IO-Link geven en wat dat voor uw installatie kan 
betekenen. Hij zal daarbij inzoomen op de mogelijkheden voor individuele toepassing en 
zal hij de vraag beantwoorden hoe u met de installaties die u maakt, IO-Link ten volle 
benutten? Door middel van een live demo laat hij dit direct in de praktijk zien. Dit alles 
met als doel dat u aan u de mogelijkheden en voordelen van IO-Link voor uw installatie 
in beeld krijgt
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Wanneer producten van verschillende fabrikanten elkaar 
in de automatisering tegenkomen, wordt communicatie 
vaak een uitdaging. Dit is waar deze IO-Link masters zich 

De highlights: 
•  8 × multifunctionele IO-Link klasse A/B masterpoorten met echte DIO functionaliteit: elke poort kan 

worden gebruikt als ingang, uitgang voor IO-Link, digitale of analoge signalen
•  Intelligent schakelen van de voedingsspanning op pin 2 en pin 4 – actuator voeding voor DO’s en 

sensorvoeding voor DI’s
•  Tot 4 A per poort (tot 2 A elk bij pin 2 en 4)
•  Controller onafhankelijke toegang met behulp van OPC UA, MQTT of JSON REST API
•  Geïntegreerde sensoriek voor real-time vermogens- en databewaking: stroom, spanning, tempera-

tuur en min/max waarden, etc.
•  PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT
•  Gemaakt voor ruwe industriële omgeving

thuis voelen, zij verbinden alles met elkaar en zorgen voor 
transparantie van de sensor tot de cloud.                          •

Voor meer informatie www.etotaal.nl/achtergrond, 
artikel “Compacte IO-Link masters” 
www.murrelektronik.nl
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Afbeelding 1. De veldbusmodules MVK Pro en IMPACT67 Pro.

De TCK421G van Toshiba is een driver-IC 
dat de gatespanning van externe N-kanaal 
MOSFET’s regelt op basis van de ingangs-
spanning. De MOSFET-gatedriver is bijvoor-
beeld geschikt voor de configuratie van een 
vermogensmultiplexer of een belastingscha-
kelaar. De TCK421G bevat een ladingspomp 
die een breed bereik aan ingangsspanningen 
van 2,7...28,0 V ondersteunt, waaruit een 
stabiele gate-sourcespanning van 10 V voor 

MOSFET gatedriver-IC
externe MOSFET’s wordt afgeleid. Hierdoor 
wordt het schakelen van grote stromen verge-
makkelijkt. De typische ingangs-ruststroom 
in ON-toestand bedraagt slechts 140 µA, ter-
wijl de stand by-stroom in de OFF-toestand 
niet meer dan 0,5 µA is. Daarnaast bevat de 
TCK421G een lockout-functie voor over- en 

onderspanning. De gate-stuurspanning kan 
worden geselecteerd op basis van de toepas-
sing.                                                               •
Toshiba Electronics Europe
+49 211 5296 0
http://toshiba.semicon-storage.com

Gateway voor
industriële
IoT-oplossingen

Atlantik Elektronik levert in de vorm van de 
G520-serie slimme mobiele IoT-apparaten 
en -diensten van Lantronix: toepassingsspe-
cifieke industriële IoT-oplossingen die tege-
moet komen aan de zorgen in de Industry 
4.0-, beveiligings- en transportmarkt. De 
G520 industriële en beveiligingsgateways bie-
den een complete oplossing en zijn af fabriek 
geconfigureerd met Lantronix’ bekroonde 
ConsoleFlow cloudgebaseerde apparaatbeheer 
en mobiele connectiviteitsservices – applica-
ties die wereldwijde mobiel dataverkeer en 
VPN-beveiliging bieden, met een gebruiks-
vriendelijk cloudplatform om sim-kaarten en 
services te beheren. De volgende apparaten 
zijn nu leverbaar: G520 Industrial – een pro-
tocolconversie-router van industriële kwaliteit 
met LTE-communicatie, meerdere interfaces 
en veldbusprotocolc-onversies; G520 Security 
– ondersteunt high-speed LTE cat13 en 5G, 
waarbij de kans op cyberaanvallen wordt ver-
kleind door speciale kwantum-beveiliging-
schip en de eigen InfiniShield-softwaresuite 
van Lantronix.                                                •
Atlantik Elektronik Benelux
(0162) 383 070
www.atxx.nl

http://www.moxa.com
http://sensors.nl
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Netbiter Argos van HMS Networks is een hard- en software-platform voor remote 
beheer van mobiele industriële apparaten en installaties. Argos is een cloud-
oplossing die het volledige beheer van meerdere apparaten vanuit één dashboard/
omgeving biedt. 

IoT-beheer van mobiele installaties
U I T G E L I C H TU I T G E L I C H T

Installaties worden online beheerd met functies 
als visualiseren, monitoren, alarmeren, data-
analyse en rapportage. De locatie van mobiele 
apparatuur wordt in Google Maps met status-
indicatie en positie weergegeven. De verzamelde 
gegevens kunnen vanuit Argos ook worden geïn-
tegreerd met systemen van derden met behulp 
van een cloud-to-cloud koppeling door middel 
van een RESTFul API. Hardware-componenten 
zijn de Netbiter data-gateways EC 310/EC360. 
Deze zijn voorzien van digitale en analoge I/O 

en RS232/485- en LAN-verbindingen voor 
koppeling met industriële apparatuur en 
internet. De EC360 biedt als extra 4G- en 
GPS-ontvangst. Er zijn in Argos voorgede-
finieerde profielen en templates beschikbaar 
voor meer dan 400 verschillende applicaties 
met generatorcontrollers, energiemeters, 
I/O-modules, frequentieregelaars, pomp-
controllers en HVAC- en UPS-systemen. De 
Netbiter-gateway kan lokale berekeningen 
uitvoeren met behulp van Lua-scripting. Er 

zijn gebruiksklare scripts beschikbaar, bijvoorbeeld om de exacte inhoud 
van brandstoftanks te berekenen.                                                              •
Duranmatic BV
(078) 653 18 71
www.duranmatic.nl

Wanneer hoge precisie en stabiliteit vereist zijn voor diktemetingen, 
komen de capacitieve sensoren van Micro-Epsilon tot hun recht. Deze 
vormen een unieke combinatie van innovatief sensorontwerp, uitge-
breide accessoires en krachtige meerkanaalssystemen. De capacitieve 
sensoren maken zelfs in industriële omgevingen diktemetingen in het 
submicronbereik mogelijk en bereiken een ongeëvenaarde lineariteit, 
reproduceerbaarheid en resolutie. Dankzij de hoge temperatuurstabili-
teit zijn ze ideaal voor omgevingen met variërende temperaturen. De 
capacitieve sensoren kunnen worden gecombineerd met elke controller 
zonder dat kalibratie vereist is. De koppeling met moderne machines 
en systemen wordt mogelijk gemaakt door diverse interfaces (analoog, 
Ethernet, EtherCAT). De sensoren worden ingesteld via een gebruiks-
vriendelijke webinterface. Capacitieve sensoren bewaken laagdiktes 
direct in de productielijn, bijvoorbeeld voor een nauwkeurige inspectie 

Capacitieve sensor voor diktemeting
Luchtverontreiniging binnenshuis 
veroorzaakt onder andere hoofdpijn 
en duizeligheid en kan ook in verband 
worden gebracht met chronische 
aandoeningen aan de luchtwegen. 
Daarom is een goede binnenlucht-
kwaliteit met behulp van ventilatie of 
luchtbehandelingsapparatuur essenti-
eel voor de kwaliteit van de leefomge-
ving. Om te weten wanneer gesloten 
ruimten moeten worden geventileerd 
of gezuiverd, is het belangrijk inzicht 
te hebben in de actuele luchtkwaliteit 
binnenshuis. Met de SEN5x omge-
vingssensor-node maakt Sensirion 
een nauwkeurige bewaking van het 
niveau van veel voorkomende veront-
reinigingen in de lucht mogelijk. De 
SEN54 is een alles-in-één sensor die 

fijnstofdeeltjes, vluchtige organische 
stoffen (VOC’s) alsmede luchtvoch-
tigheid en temperatuur meet. Omdat 
de sensor communiceert via een 
I2C-bus, kan hij eenvoudig worden 
geïntegreerd in vrijwel elke applica-
tie.                                                   • 
BMF System Parts BV
(040) 851 21 70
www.bmf-systemparts.com

Combinatiesensor

een compacte fabrieksomgeving. Dankzij 
het active/passive-principe is slechts een 
éénzijdige bedrading nodig. Het muting-
systeem is verkrijgbaar in een L-muting 
(exit only) en een T-muting uitvoering. De 
vele diagnostische mogelijkheden brengen 
proces-optimalisaties binnen handbereik.
Dankzij de goed zichtbare statusindicator 
kan stilstand direct worden gesignaleerd 
en verholpen. De belangrijkste kenmerken: 
geïntegreerd muting-systeem met vooraf 
geassembleerde muting-sensoren; voorge-
definieerde mutingparameters; 4-straals 
inloopbeveiliging met 3,2 m scanbereik; 
geïntegreerde LED-statusindicator; voor 
onder andere de verpakkingsindustrie en 
intralogistiek.                                            •

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

Inloop-beveiligingsscherm
De deTem4 inloopbeveiligingsschermen zijn, in combinatie met 
de juiste Sick-sensoren, de ideale combinatie voor muting-toepas-
singen. Zo worden mens en materialen goed uit elkaar gehouden. 
Het nieuwe, zeer flexibele en gebruiksklare deTem LT Muting 
A/P-systeem kan dankzij vooraf geassembleerde muting-sensoren 
snel en eenvoudig worden geïnstalleerd en geïntegreerd – ook in 

op micrometerschaal van de laag-
dikte bij een accu. De meetplek 
van de capacitieve sensoren is gro-
ter dan bij optische methoden, 
waardoor structuren of afwijkin-
gen aan het oppervlak worden 
uitgemiddeld.                              •
Micro Epsilon BeNeLux
(0162) 510 400
www.micro-epsilon.com

http://www.duranmatic.nl
http://www.teleradio.nl
http://www.inspectora.nl
http://www.inrato.com


-TOTAAL   •   NUMMER 2 - 2022 9

 PRODUCTNIEUWS

Stabiele signaalgeneratoren

Onder de naam Rubidium introduceert 
Anritsu een familie signaalgeneratoren die 
over een breed frequentiebereik (9 kHz tot 
43,5 GHz) een uitstekende signaalzuiver-
heid en frequentiestabiliteit leveren, zelfs bij 
hoge uitgangsvermogens. In combinatie met 
de ingebouwde, gebruiksvriendelijke moge-
lijkheden voor frequentie- en vermogens-
kalibratie, biedt Rubidium uitzonderlijke 
bruikbaarheid en langetermijn-waarde in een 
breed scala van commerciële en militaire/
lucht- en ruimtevaart-meettoepassingen. 
Signaalzuiverheid is van cruciaal belang voor 

een breed scala aan meettoepassingen, varië-
rend van radartests tot het testen van ADC’s en 
DAC’s. De Rubidium-signaalgenerator biedt 
een ongeëvenaarde lage enkelzijband-faseruis 
van –136 dBc/Hz (typ.) en –140 dBc/Hz 
(gemeten) bij 10 GHz en 10 kHz offset. De 
Rubidium-signaalgenerator stelt de gebruiker 
in staat om metingen met een betere nauw-
keurigheid uit te voeren. De frequentiestabi-
liteit van Rubidium is een orde van grootte 
beter dan van andere signaalgeneratoren met 
een OCXO-gebaseerde referentie. De AM-, 
FM/PM- en pulsmodulatie-mogelijkheden 
van Rubidium maken een breed scala aan 
complexe analoge gemoduleerde signalen 
mogelijk. Een interne LF-generator kan zeven 
verschillende soorten golfvormen genereren 
om de draaggolf te moduleren. Bovendien 
is gelijktijdige modulatie van AM/FM, AM/

Schakelaars met push-in klemtechnologie

PM of FM/puls mogelijk om complexe golf-
vormen zoals chirps te genereren.                •
Anritsu GmbH
+49 89 442308-0
www.eu.anritsu.com

Het assortiment motorbeveiligingsschakelaars 
en magneetschakelaars van Eaton is uitge-
breid met modellen met push-in klemmen. 
De PKZM0 en PKE motorbeveiligings-
schakelaars in het vermogensbereik tot 32 A 
en de DILM en DILA magneetschakelaars 
tot 38 A zijn nu ook verkrijgbaar met uiterst 
efficiënte push-in klemmen. Deze verkor-
ten de bedradingstijd met de helft in verge-
lijking met conventionele schroefklemmen. 
Daarnaast biedt Eaton ook overeenkomstige 
MSC-motorstartercombinaties met push-in 
aansluitklemmen, waarmee de installatie- en 

bedradingskosten nog verder kunnen worden 
teruggedrongen. De push-in technologie biedt 
machinebouwers en systeemintegratoren een 
aantal voordelen, waarvan de belangrijkste de 
vereenvoudigde handmatige montage is: de 
met adereindhulzen afgewerkte, massieve of 
ultrasoon gelaste kabel hoeft slechts in de klem 
te worden gestoken, wat met één hand en zon-
der gereedschap kan worden gedaan. In ver-
gelijking met conventionele schroefklemmen 
kan de aansluittijd zo met 50% worden ver-
kort. Zelfs in vergelijking met drukveerklem-
men betekent dit een aanzienlijk voordeel. 

Lekstroomtang
Ook onder moeilijke werkomstandigheden 
exacte meetwaarden en zo veilig en gemakke-
lijk mogelijk te hanteren – dat zijn de uitda-
gingen voor veiligheidsrelevante meettechno-
logie. Voltcraft heeft daarom zijn assortiment 
meettechnologie uitgebreid met een stroom-
tang met een bijzonder breed meetbereik. 
Lekstromen kunnen leiden tot schade aan 
elektrische systemen en apparaten. Bovendien 

staat iedereen die defecte apparatuur bedient 
of ermee in aanraking komt, bloot aan gevaar. 
Met de Voltcraft VC-1310-stroomtang 
kan dit gevaar onmiddellijk gedetecteerd 
en daarmee worden voorkomen: hiermee 
is het mogelijk stromen vanaf 100 µAAC tot 
200 AAC veilig en nauwkeurig te meten in 
het CAT II 600 V-bereik. Dankzij de brede 
klemopening met een diameter van 3,05 
cm is het ook mogelijk grotere doorsneden 
te meten. Bij het meten met de lekstroom-
tester hoeft de te testen kabel niet te worden 
gescheiden. De VC-1310 biedt oplossin-
gen voor betrouwbare meetresultaten en is 
gemakkelijk te hanteren, ook in uitdagende 
situaties: het instrument heeft een data-hold 
knop om meetwaarden te bevriezen waarna 
ze gemakkelijk afgelezen kunnen worden. Als 
de lichtomstandigheden slecht zijn, zorgt de 
LED-achtergrondverlichting voor een opti-
male leesbaarheid.    •
Conrad Electronic
Benelux BV
(088) 428 54 43
www.conrad.nl

Aansluitingen met behulp van push-in-termi-
nals zijn veilig en onderhoudsvrij, zelfs onder 
zware omstandigheden en bij trillingen.        • 

Eaton Industries
(074) 246 91 11
www.eaton.nl/electrical

http://www.reichelt.com
http://www.helmholz-benelux.eu
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Machinebouw event 2022
Theorie en praktijk voor de machines van morgen

Net als vorig jaar de bedoeling was, organiseert FHI samen met 
een groot aantal bedrijven het jaarlijkse Machinebouw event. 
Kennisoverdracht staat zoals gebruikelijk centraal in het seminar-
programma, een programma dat overladen is met 21 geheel uit-
eenlopende lezingen waarbij naast de theorie ook veel praktijk-
voorbeelden besproken worden door toeleveranciers maar waar ook 
machinebouwers aan het woord komen. Over veel van de lezingen 
hebben we vorig jaar in de uitgave van november al uitgebreid 
geschreven. We verwijzen u dan ook graag naar dat artikel. Hebt u 
die e-totaal niet meer zo snel tot uw beschikking, op onze site is deze 
ook terug te vinden op de pagina www.etotaal.nl/e-zine-edities/.

De bouw van robots en de digitale transitie
De dag wordt geopend door Freddie Ruijs, hoofd van de afdeling Digital Farming van 
Lely. Hij zal in zijn plenaire lezing het gaan hebben over de toekomst van het melkveebe-
drijf. Bij de boer van morgen wordt melk circulair geproduceerd en staat diergezondheid 
en -welzijn hoog in het vaandel. De gemiddelde boer heeft om dit te bereiken nu al meer 
robots dan medewerkers in dienst. Robots die het meest voorkomende werk uit handen 
nemen zoals melken, voeren en schoonmaken in en om de stal. Onder andere op deze 
robots zitten sensoren die meten en antwoord geven op vragen als hoeveel melk produ-
ceert de koe, wat is de kwaliteit van de melk, toont de koe afwijkend (gezondheids)gedrag, 
vreet de koe voldoende en hoe is de vertering, is het klimaat in de stal optimaal, hebben de 
robots een storing, is de batterijspanning nog goed, doen alle sensoren het nog, etc.

In het kader van het Machinebouw 

event schreven we vorig jaar dat 

machines steeds meer werk moeten 

kunnen verzetten, slimmer moeten 

worden en meer en meer geïntegreerd 

worden in de totale plaatje dat begint 

bij de productie en eindigt bij de ver-

koop. Een waarheid, die helaas niet 

op een evenement aan de orde kon 

komen. Het hele evenement kon niet 

doorgaan, maar uitstel is geen afstel, 

want op 12 april zal het evenement als-

nog gehouden worden. Ook nu weer in 

Congrescentrum 1931 in den Bosch.

Afbeelding 2. Met de juiste meetapparatuur zijn lekstromen 
gemakkelijk op te sporen.

Afbeelding 1. In het boerenbedrijf van de toekomst is automatisering nog verder doorgevoerd.



-TOTAAL   •   NUMMER 2 - 2022 11

 SEMINARNIEUWS

“Het is een enorme overgang voor een boer naar deze manier 
van werken.

Zwerfstromen
Het spreekt voor zich dat de automatisering op de boerderij 
inhoudt dat de elektrische installatie niet alleen uitgebreid moet 
worden, maar ook componenten gaat bevatten die je voorheen 
niet in een stal tegen zou komen. Al de elektrische en elektro-
nische apparaten moeten natuurlijk goed en veilig aangesloten 
worden, waarbij niet alleen rekening gehouden dient te worden 
met de mensen die in de stal rondlopen, maar ook met de dieren. 
Nu is gebleken uit onderzoek dat lekstromen voor onverwachte 
problemen kunnen zorgen. Koeien reageren daar niet goed op. 
Gebleken is dat zij zeer gevoelig zijn voor elektrische stromen. 
Zelfs stromen van 4 mA, die wij niet eens voelen, ervaren koeien 
als onaangenaam. 
Met alle elektrische installaties en metalen hekken, roosters en 
aanverwanten in de stal, is de kans groot dat de koeien de stal 
liever mijden bij het optreden van lekstromen. Dit is lastig voor de 
boerderij waar de ze het hele jaar op stal staan. Daar moeten lek-
stromen die de dieren kunnen voelen, vermeden worden, alleen al 
vanwege dierenwelzijn. 
Nu zijn lekstromen prima aan te pakken, als je maar gaat meten. 
Raymond Vergouwe van Bender Benelux zal deze problematiek 
behandelen in zijn lezing ‘Ergernis van zwerfstromen en onge-
wenste uitval, herkenbaar?’. Tijdens zijn presentatie gaat hij 
inhoudelijk in op het ontstaan van zwerfstromen AC en DC en 
de verstoringen op het net. Ook zal hij het hebben over lekstro-
men veroorzaakt door de capacitieve koppelingen vanuit onder 
andere frequentie drives met als resultaat ongewenste uitval van 
de machine. Hij praat u kortom bij over de oplossing van moni-
toring, continuïteit van het proces, voordelen en opbouw van het 
IT stelsel en planbaar onderhoud.

En veel meer
Een belangrijke spreker tijdens het event is Prof. dr. Maurits 
Kaptein van Scailable b.v. Hij zal twee lezingen gaan geven namens 
Advantech B.V. en HPS Industrial. Beide lezingen hebben als titel 
Plug-and-play AI op de Edge voor machine- en equipment bou-
wers. Hoewel de potentie van Artificial Intelligence (AI) groot is 
in vrijwel alle sectoren (health, industrie, retail, etc.), komen in de 
praktijk veel AI projecten niet voorbij de Proof-of-Concept fase. 
In beide presentaties deelt professor dr. Maurits Kaptein zijn eigen 
ervaringen met een aantal “gefaalde” AI projecten: projecten die 
veelbelovend leken, maar nooit de POC-fase ontgroeiden.

Tot slot
Het hele programma alsmede alle verdere informatie die van 
belang is, treft u aan op de site van het evenement. Hier kunt u 
zich ook aanmelden om deel te nemen. Wie zich opgegeven had 
voor het evenement van vorig jaar, krijgt een mail van FHI en 
hoeft zich dus niet opnieuw aan te melden.                                  •
Voor meer informatie Https://fhi.nl/machinebouwevent/

Ruijs is volop bezig om de transitie naar nog een vergaand 
gedigitaliseerde melkveehouderij met behulp van het plat-
form Horizon (afbeelding 1). “Dat noemden we voorheen 
nog een farm management systeem”, vertelt Ruijs. “Dat 
is dus een compleet softwareplatform waarmee een boer 
zijn boerderij runt. Dit systeem is weer gekoppeld aan de 
robots in de stal.”
Het gaat daarbij om een flinke hoeveelheid data uit tal 
van bronnen, zegt Ruijs: “Wij zijn naast een machinebou-
wer als Lely ook een big data company met een enorme 
hoeveelheid data opgeslagen in de cloud. Daarover heen 
hebben we analytics en algoritmes draaien. En het gaat al 
lang niet meer om een lijstje met namen van koeien. Elke 
milliseconde monitoren we, bijvoorbeeld met onze melk-
robots, wat een koe gedurende de dag aan het doen is. En 
er zijn nog veel meer bedrijven die actief zijn op een boer-
derij, zoals voerleveranciers en veeartsen. Zij hebben ook 
die informatie nodig.

Milieu en dierenwelzijn
Een boer moet tegenwoordig met steeds meer aspecten 
rekening houden, zoals milieueisen en het dierenwel-
zijn. Ruijs zegt daarover: “Een veehouder moet meer dan 
alleen verstand hebben van een boerderij. Wij meten veel 
factoren rondom het dierenwelzijn, maar ook simpele 
statistieken, zoals: hoe groeien de dieren op en hoe oud 
worden ze eigenlijk? Dat is hele relevante informatie voor 
het dierenwelzijn.”
Hij vervolgt: “Op termijn zie je ook vanuit de consument 
en de politiek de vraag opkomen welke melk op een mili-
euvriendelijke en diervriendelijke manier geproduceerd 
is. Daarvoor moet je relevant bewijs kunnen aanleveren, 
zoals je dat nu al hebt met weidemelk. Daarnaast meten 
we ook steeds meer zaken rondom het klimaat in een 
stal.”
Deze technologie kan ook weer zorgen voor een beter 
dierenwelzijn en een stabiele melkproductie: “Een koe 
die je over laat produceren is ook een koe die eerder ‘op’ 
is. Een koe houdt van continuïteit en geen stress. Een vrij 
rondlopende koe is de meest gelukkige koe. Continue 
voer is het allerbelangrijkste voor een koe en een robot 
die altijd zorgt voor vers voer aangevuld met individueel 
instelbaar krachtvoer kan er voor zorgen dat de energie-
balans van een koe goed is. We kunnen met ons Horizon-
systeem daarom de energiecurve van de koe laten zien.”
Verder wijst Ruijs nog op de voordelen van het delen van 
data met andere partijen zoals bijvoorbeeld de voerad-
viseurs, maar ook dierenartsen, fokbedrijven, en als dat 
handig is auditrapporten voor toezichthouders vanuit de 
overheid en melkfabrieken. 
Digitalisering is voor de boer de overgang van zien naar 
meten, van analyse naar inzicht en van betalen voor bezit 
naar gebruik. Dit is in dit werkveld een grote verande-
ring waarvoor de tijd genomen moet worden, zegt Ruijs: 

Machinebouw
event 2022
De deelnemende bedrijven:

• ABB
• Advantech Europe
• Bender Benelux B.V.
• Bihl + Wiedemann GmbH
• Calpe Industrial
• Easy Systems Benelux B.V.
• Elincom electronics B.V.
• Eltrex Motion
• EPLAN Software & Services
• Festo B.V.
• Gain Automation Technology B.V.
• Harting
• HellermannTyton
• Helukabel B.V.
• HIWIN GmbH
• HMS Networks Benelux BV
• HPS Industrial
• ifm electronic
• IXON B.V.
• Kogelrollen.nl & Pakkingmateriaal.nl
• Koning & Hartman
• LAPP Benelux B.V.
• Microtron
• Murrelektronik BV
• Novotek
• Panasonic Industry Benelux
• Phoenix Contact BV
• Phoenix Mecano B.V.
• Pilz Nederland
• Schneider Electric
• SICK
• Siemens Nederland N.V.
• Tele Radio Benelux
• Turck B.V.
• WAGO Nederland
• Weidmüller Benelux
• Werma Benelux bv
• Yellax Nederland B.V.
• Zilvertron B.V.
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Met de StationMax digitale oscilloscopen, op basis van het nieuwe UltraVision III-
platform, introduceert Rigol een volgende generatie technologische innovatie. 

High-end digitale oscilloscopen U I T G E L I C H T
U I T G E L I C H T

De nieuwe DS70000-serie is beschikbaar met een 
bandbreedte van 3 of 5 GHz en combineert de 
nieuwe UltraVision III-oscilloscooptechnologie 
en de UltraReal-spectrumanalyse-techniek in 
het krachtigste test- en meetinstrument dat 
Rigol tot nog toe heeft uitgebracht. Het inno-
vatieve UltraVision III-platform combineert 
geavanceerde oscilloscoop- en spectrumanalyse-
technologie met een eigen front-end Phoenix 
ASIC-chipset om nieuwe toepassingen mogelijk 
te maken. Naast bandbreedtes van 3 of 5 GHz, 
biedt StationMax vier kanalen, een samplefre-

quentie van 20 GSamples/sec (10 GSa/sec 
op alle kanalen), een opnamesnelheid van 
1 miljoen golfvormen/sec, een maximale 
opslagdiepte van 2 Gpts en high-res 16-bit 
metingen. StationMax levert hoogwaardige 
real-time oscilloscoop- en spectrumanalyse-
functionaliteit. De DS70000-serie biedt 
nieuwe prestatie-, snelheids- en analysemo-
gelijkheden alsmede een volledig nieuwe 
interface, speciaal ontworpen voor het 15,6-
inch multitouch-aanraakscherm. De krach-
tige analysemogelijkheden omvatten onder 

andere real-time spectrumanalyse, multi-domeinanalyse, oogdiagram- en 
jitteranalyse, high-speed buscompliance en seriële busdecodering.          •
 
AR Benelux
(0172) 423 000
www.arbenelux.com

Olie- en gasproductieplatforms, olietankers, 
raffinaderijschepen en offshore-windturbines 
hebben één ding gemeen: het zijn niet de 
prettigste omgevingen voor elektrische com-
ponenten. Om betrouwbaar te kunnen func-
tioneren, moeten de geïnstalleerde kabels 
daarom bestand zijn tegen olie, benzine, 
ozon en UV-straling en ook tegen koel- en 
smeermiddelen of koude reinigingsmidde-
len. De drag chain-kabels van Helukabel uit 
de serie Multiflex 512-PUR UL/CSA preste-
ren optimaal onder deze veeleisende omstan-
digheden. De uiterst flexibele kabels zijn nu 
gecertificeerd volgens de NEK 606-norm 
(Norwegian Electrotechnical Committee), 
die de vereisten definieert voor halogeen-
vrije kabels met weerstand tegen boorspoe-

ling. Bovendien voldoen ze aan de strengere 
DNV (Det Norske Veritas) scheepsgoedkeu-
ringstests voor flexibele elektrische kabels 
(CP-0417). Conventionele mantelmateri-
alen hebben de neiging op te zwellen wan-
neer ze worden blootgesteld aan agressieve 
middelen zoals smeer- en koelmiddelen, 
wat de kabelprestaties negatief beïnvloedt en 
de levensduur verkort. De door Helukabel 
gebruikte technische PUR-polymeren zijn 
aanzienlijk resistenter en verlengen daar-
door de levensduur van de kabel. Hiermee 
kunnen stilstand of verstoringen in het pro-
ductieproces drastisch worden gereduceerd. 
Multiflex 512-PUR UL/CSA, verkrijgbaar 
met of zonder afscherming, is geschikt voor 
nominale spanningen tot 600 V en is ont-
worpen om extreme mechanische belasting 
te weerstaan. De kabel kan worden gebruikt 
bij omgevingstemperaturen van –30 °C tot 
+90 °C.                                                       •
Helukabel BV
(0495) 499 049
www.helukabel.nl

Robuuste drag chain-kabel

Het aanbod van TME is uitgebreid met 
elektronische transformatoren ETZ van het 
merk Zamel. Deze zijn ontworpen voor 
halogeenlichtbronnen en sommige LED-
lichtbronnen in moderne, energie-efficiënte 
binnenhuisarchitectuur. De omvormers zijn 
geschikt voor een typische ingangsspanning 
van 230 VAC via ingebouwde schroefklem-
men. De nominale uitgangsspanning loopt 
tot 11,5 VAC. Afhankelijk van het model 

kunnen installateurs kiezen voor maximale 
uitgangsvermogens van 50 W tot 250 W; 
de maximale uitgangsstroom loopt van 4,3 
A tot 22 A. De ETZ-serie beschikt over 
thermische, kortsluit- en overbelastingsbe-
veiliging. De omvormers zijn bestemd voor 
opbouwmontage en voor gebruik bij een 
omgevingstemperatuur van maximaal 40 °C. 
Voordelen van de elektronische transforma-
toren van Zamel zijn de mogelijkheid om 
met intelligente dimmers te werken, en de 
compatibiliteit met de zeer kleine belastin-
gen die optreden bij het voeden van som-
mige LED-lichtbronnen. De belangrijkste 
specificaties: elektronische transformator; 
ingangsspanning 230 VAC; uitgangsspan-
ning 11,5 VAC; uitgangsvermogen 50...250 
W; bedrijfstemperatuur 0...40 °C; gewicht 
100...225 g; beschermingsgraad IP20.        •
Transfer Multisort Elektronik BV
(040) 737 04 57
www.tme.eu/nl

Elektronische transformatoren voor
verlichtingssystemen

http://www.arbenelux.com
http://www.turck.com/pn
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Servo-aandrijving met 
safe torque-bepaling
De ACOPOS P3 servo-aandrijving van 
B&R is uitgerust met een safe torque-
bepaling. Hierdoor kunnen talrijke veilig-
heidsfuncties worden gebruikt waarvoor 
voorheen een externe sensor nodig was. 
De kosten om aan de machinerichtlijn te 
voldoen worden zo verlaagd. De safe tor-
que-bepaling is gebaseerd op een interne 
stroommeting en maakt de veiligheids-
functies Safely Limited Torque (SLT), Safe 
Speed Observer (SSO) en Safe Brake Test 
(SBT) mogelijk. De SLT-functie kan bij-
voorbeeld worden gebruikt om het koppel 
op het aandrijfsysteem op een betrouwbare 
manier te begrenzen. Zo kan mechanische 
overbelasting vermeden en veilig afgewend 
worden. De SSO-functie is een virtuele 
snelheidssensor die het mogelijk maakt 
om de SLS-veiligheidsfunctie te gebruiken 
zonder dat een veilige encoder noodzakelijk 
is. De SBT-functie kan worden gebruikt 
om de werking van een houdrem veilig te 
bewaken en te controleren.                         •

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

CO2-sensor
De R2002C-A van Resideo is een CO2-
sensor die enerzijds huiseigenaren helpt de 
lucht in hun huis schoner te houden, en die 
anderzijds extra gemoedsrust biedt aan de 
installateur en huiseigenaar vanwege de stan-
daard garantie van 10 jaar. De CO2-sensor 
van Resideo kan worden gebruikt in resi-
dentiële en commerciële instellingen zoals 
scholen, verpleeghuizen en kantoren. In de 
huidige COVID-pandemie kan het toestel 
een nuttig instrument zijn om aan te geven 
wanneer de ventilatie moet worden vergroot. 
Enkele kenmerken van deze sensor: levens-
duur en garantie 10 jaar; duidelijk leesbaar 
LED-display; meet ook omgevingstempera-
tuur en vochtigheid; biedt gesproken mel-
dingen; batterij-backupvoeding.                  •

Resideo
(020) 703 35 00
www.resideo.com/nl/nl

Bij de ontwikkeling van de unit voor posi-
tieterugkoppeling van het type SK-i LED is 
veel aandacht gegeven aan de speciale eisen 
die door de biotechnologische, fijnchemische 
en farmaceutische industrie worden gesteld. 

Het nieuwe apparaat van Sisto registreert con-
tinu de klepslag. De eindposities van de klep 
worden in een microcontroller opgeslagen. 
Het handmatig en tijdrovend afstellen komt 
daarmee te vervallen. De initialisatie kan ter 
plaatse automatisch plaatsvinden via een geïn-
tegreerde magneetsensor of op afstand via het 
procesbesturingssysteem. De SK-i LED wordt 
aangesloten via een M12-connector en is na 
initialisatie direct gebruiksklaar. Alle belang-
rijke informatie wordt weergegeven door 
middel van gekleurde en duidelijk zichtbare 
LED’s. Daarmee is een betrouwbare detec-
tie van de klepstatus mogelijk, ongeacht de 

inbouwpositie. Optioneel is de SK-i LED ook 
verkrijgbaar met AS-Interface. Indien gewenst 
kan de gebruiker ook een 3/2-weg magneet-
ventiel voor enkelvoudig werkende pneuma-
tische aandrijvingen integreren in de IP65-
conforme kunststof of RVS behuizing.          •
KSB Nederland BV
(020) 407 98 00, www.ksb.nl

Positieterugkoppeling voor pneumatische 
kleppen

http://www.elenicom.nl
http://www.helukabel.nl
http://www.calpe.nl
http://prokorment.nl
http://www.helmholz-benelux.eu
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Uitsluitend het leveren van industriële netwerkoplossingen is voor Modelec nooit 
een optie geweest. “Zolang we bestaan is het adviseren en ondersteunen van onze 
klanten altijd van groot belang geweest. We hebben de afgelopen tijd gebruikt om 
onze dienstverlening onder de loep te nemen. Uitgangspunten waren onze ervaringen, 
vragen van klanten en onze kijk op de langetermijnstrategie”, aldus Modelec. 

Modelec breidt dienstverlening uit U I T G E L I C H TU I T G E L I C H T

Waarom?
Industriële netwerken zijn het centrale zenuwstel-
sel van de automatisering. De vraag naar data stijgt. 
Het aantal verbindingen intern en extern neemt 
toe. Modelec heeft de start van de explosieve vraag 
naar Ethernet-switches meegemaakt. Ze weten dat 
deze netwerken nog steeds operationeel zijn. Maar 
hoe zit het met de netwerkveiligheid? Is het netwerk 
nog wel correct geconfigureerd? Wordt de betrouw-
baarheid nog wel gegarandeerd door de gebruikte 
firmware(s), gezien de leeftijd van de switches? 

Wat?
“De complexiteit van de netwerken neemt toe. De 
hiervoor benodigde specialistische kennis van het 
OT-domein is bij ons aanwezig; Modelec zal deze als 
betaalde dienstverlening gaan inzetten. Wij kunnen 
bijvoorbeeld een netwerkscan maken om inzicht te 
krijgen welke assets en services actief zijn. Samen 
met de klant bekijken we dan welk verkeer gewenst 
is en welk verkeer ongewenst is. De volgende stap is 
dan het nemen van correctieve of preventieve maat-
regelen”, verklaart Modelec.

De netwerkscan zal tonen hoe goed de performance van 
het netwerk (nog) is, en ook verborgen gebreken aan 
het licht brengen. Optimalisering van de configuratie 
en een securityscan zijn ook mogelijk. Een andere vraag 
is hoe lang netwerkswitches verantwoord gebruikt kun-
nen worden. Daarbij kan aan de volgende zaken gedacht 
worden: operationeel gebruik, uitval, uptime, economi-
sche afschrijving, cyberbedreigingen, switch-ontwerp en 
netwerk-afhankelijkheid.

Hoe?
“Onze werkwijze is gebaseerd op het Prince2 lite-prin-
cipe. We spreken vooraf door wat het doel is van de 
werkzaamheden, hoelang deze duren en wat het beste 
moment is om deze uit te voeren. De eerste stap is een 
netwerkscan zijn. De uitkomst hiervan is bepalend voor 
het vervolg” is de uitleg van Modelec. 

Uit te voeren acties worden in overleg bepaald, uiteraard 
inclusief een risico-inventarisatie. Als eerste wordt een 
plan van aanpak opgesteld. Belangrijke punten hierin 
zijn: het vastleggen van de uit te voeren diensten, richt-

lijnen, betrokken personen, tijdslijnen en natuurlijk de 
op te leveren documentatie.

Bent u up to date?
Modelec heeft zich als doel gesteld om netwerktechno-
logie te leveren met de hoogste betrouwbaarheid. Dat 
betekent in onze ogen dat van een industrieel netwerk 
regelmatig beoordeeld moet worden of het nog steeds 
betrouwbaar kan functioneren, gezien in het licht van 
toenemende cyberbedreigingen. Netwerken worden in de 
loop der jaren uitgebreid, maar kunnen de oudste swit-
ches nog steeds van de nieuwste firmwareversie worden 
voorzien? Is alle bekabeling en zijn alle netwerkverbindin-
gen nog correct in kaart gebracht? Zijn de configuraties 
van de switches nog bij de tijd?

Een heleboel vragen, waar Modelec antwoord op kan 
geven.                                                                                   •
Modelec Data-Industrie BV
(0318) 636 262
www.modelec.nl

Als onderdeel van de 818-productse-
rie introduceert Binder connectoren met 
D-codering. Deze producten zijn ideaal 
voor industriële Ethernet-toepassingen met 
een communicatieprotocol zoals EtherCAT, 
EtherNet/IP of PROFINET conform IEEE 
802.3 via twisted pair-kabels. De kleine 
4-polige connectoren maken netwerk-
verbindingen van actuatoren en sensoren 
mogelijk met datasnelheden tot 100 Mbit/s. 
Tegenwoordig zijn Ethernet-verbindingen 
met grote bandbreedte niet alleen in het 

M8-Ethernetconnectoren
veld, maar ook in de bedrijfsinfrastructuur 
een centraal onderdeel van geautomatiseerde 
processen in alle takken van de industrie. Bij 
Ethernet-communicatie van moderne pro-
ductiefaciliteiten zijn eigenschappen zoals 
kloksynchronisatie, real-time mogelijkheden 
en determinisme, maar ook betrouwbaar-
heid en robuustheid essentieel. Toepassingen 
in dat soort omgevingen stellen bijzondere 
eisen aan de verbindingstechnologie. Ronde 
M8-connectoren met schroefvergrendeling 
conform DIN EN 61076-2-114 zijn geop-

timaliseerd voor zulke toepassingseisen. 
De M8-vormfactor heeft zichzelf bewezen 
in installaties waar de ruimte beperkt is. 
De Binder-producten uit de serie 818 vol-
doen aan de eisen van dataoverdracht in 
industriële Ethernet-netwerken. Dankzij de 
schroefvergrendeling garandeert de elektro-
mechanische verbinding de specificaties van 
beschermingsgraad IP67 in aangesloten en 
vergrendelde toestand. Naast datacommu-
nicatie verzorgen de hybride, D-gecodeerde 
M8-connectoren de verbonden appara-

ten van voedingsspanning conform IEEE 
802.3at (Power-over-Ethernet-Plus, PoE+).•
Binder Nederland BV
(023) 574 70 46
www.binder-connector.nl

ADVERTORIAL

http://www.modelec.nl
http://www.we-online.com/webinare
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Onder de naam Tactaxis introduceert Melexis 
een volledig geïntegreerde, compacte en 
zachte tactiele sensor, die de 3D-krachtvector 
bepaalt die op zijn oppervlak inwerkt. Dit 
verbetert de handen en grijpers van robots 
zodanig dat delicate handelingen zoals fruit-
plukken mogelijk worden. Het prototype 
bevat meerdere 3D-magnetometerpixels, die 
zijn gebaseerd op de Triaxis-technologie van 
Melexis. De sensor met magneet is ingebed 
in een elastomeer materiaal. Dit zorgt voor 
een zacht contactoppervlak dat qua tastzin 
de eigenschappen van de menselijke huid 
nabootst. Deze configuratie biedt een hoge 

gevoeligheid, zodat zelfs kleine krachten 
een respons genereren. De krachten kunnen 
worden gemeten met een resolutie van 2,7 
mN, wat voldoende is om een gewichtsver-
andering van ongeveer 0,3 gram te onder-
scheiden. Het prototype van de Tactaxis is 

Tastzin voor robots
met afmetingen van slechts 
5 x 5 x 5 mm zeer compact 
en is daardoor geschikt voor 
toepassing in kleine syste-
men, zoals de vingers van 
een robothand. Het gradio-
metrische werkingsprincipe 
maakt de sensor immuun 
voor magnetische strooivel-
den.                                   •
Melexis
+32 13 679 515
www.melexis com

Om onzichtbare nabij infra-rood golfleng-
ten (850...1625 nm) te detecteren die wor-
den gebruikt voor glasvezelcommunicatie, 
introduceert Fluke Networks een handheld 

instrument dat kan aanto-
nen of er problemen zijn 
met de bekabeling, poort, 
polariteit of de zend/ont-
vanger. De FiberLert is 
ontwikkeld als handpalmin-
strument voor het gemakke-
lijk opsporen van storingen, 
zodat technici en engineers 
eenvoudig de aanwezig-
heid van nabij-IR kunnen 
testen zonder dat hiervoor 
ingewikkelde instellingen of 
lastige interpretatie van de 

Tester voor glasvezel
gemeten gegevens nodig zijn. Als het instru-
ment aan de voorkant van een actieve glasve-
zelpoort of verbindingskabel wordt geplaatst, 
geeft de tester een continu lichtsignaal af en 
optioneel een pieptoon. FiberLert maakt een 
eind aan giswerk door duidelijk aan te geven 
waar het signaal aanwezig is en waar het ver-
dwijnt. Hierdoor kunnen gebruikers snel de 
oorzaak van het probleem onderkennen en 
verhelpen.                                                  •
Fluke Nederland B.V.
(040) 267 51 00
www.fluke.nl

Met de FKB5457-SMD 
introduceert PTR een 
horizontale verende ‘pogo 
pin’. De meeste gang-
bare verende contacten 
staan haaks op de print; 
de FKB5457-SMD is een 
horizontale versie. De veer-
contacten zijn in een hou-
der naast elkaar geplaatst, 
waarbij de onderzijde vrij 
blijft en op de print gesol-

deerd wordt. De vergulde verende contac-
ten kunnen 1,5 mm overbruggen, wat een 
groot tolerantiebereik is voor het tegen-
contact. De belangrijkste eigenschappen: 
lengte pin 10,4 mm, hoogte 2,47 mm; 
2...12 polig in 2,54mm-raster;  maximale 
stroom  3,5 A; contactweerstand ≤20 mΩ 
typ.; SMD montage. De FKB5457 board-
to-board-connectoren bieden een oplos-
sing om draagbare toestellen te koppelen 
aan een basisstation voor bijvoorbeeld 
opladen en data-overdracht.                     •

Printconnectoren met horizontale contacten

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

IQAN is een elektronisch regelsysteem voor mobiele 
hydraulische toepassingen met functionele veiligheid, 
precisieregeling en gebruiksgemak als belangrijkste 
kenmerken. De kern van de IQAN-serie is een volle-
dig geïntegreerde oplossing van controllers en displays, 
waarbij de IQAN-softwaretoolchain de configuratie- 
en onderhoudstaken faciliteert. IQAN is veilig, snel 
en krachtig in gebruik. De IQAN-XC41-, -XC42- en 
-XC43-uitbreidingsmodules van Parker zijn gecer-
tificeerd conform IEC 61508 Safety Integrity Level 
2 (SIL2). Daardoor kunnen de modules worden 
gebruikt als onderdeel van machineveiligheidsfuncties 
tot EN 13849-1 Performance Level d (PL d). Hiermee 
is het voor technici gemakkelijker om systemen te 
implementeren in en machines te ontwerpen voor 
mobiele hydraulische toepassingen die hogere niveaus 
van functionele veiligheid vereisen – zoals materiaal-
transport, bouw, hoogwerkers en speciale voertuigen 

zoals vuilniswagens. De nieuwe 
ontwikkeling van Parker bete-
kent dat beide typen controllers 
op het nieuwste IQAN-platform 
– MC4x-mastercontrollers en 
XC4x-uitbreidingsmodules – 
verschillende versies met veilig-
heidscertificering bieden, zodat 
machineontwerpers een breed 
scala aan mogelijkheden tot hun 
beschikking hebben. Een belang-

rijk kenmerk van de XC4x is 
het nieuw ontworpen protocol, 
dat zowel veilig als bandbreedte-
efficiënt is. Het protocol onder-
steunt zowel Classic CAN (250 
en 500 kbps) als CAN FD tot 
500/2000 kbps.                       •
Parker Hannifin BV
(0541) 585 000
www.parker.nl

Uitbreidingsmodules gecertificeerd voor functionele veiligheid

http://www.micro-epsilon.com/confocal
http://www.inrato.com
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Veilig werken op hoog niveau
In de gereedschapskist van de zonnepanelenmonteur

Veilig werken op hoogten, vraagt om valbeveiligingen die voor mon-
teurs voor het plaatsen van zonnepanelen niet veel anders zijn dan voor 
bijvoorbeeld dakdekkers. Voor hen is dit al jaren goed geregeld in o.a. 
de ARBO-wetgeving en er zijn diverse hulpmiddelen verkrijgbaar om 
volgens de normen te kunnen werken. Voor de monteurs van zonnepa-
nelen gelden ook deze ARBO-voorschriften en zij kunnen dan ook van 
dezelfde hulpmiddelen gebruik maken als de dakdekker. Maar, vandaag 
de dag wordt niet elk zonnepaneel op grote hoogte geplaatst. Het aantal 
zonnevelden in ons land neemt in sneltreinvaart toe en daar zijn het 
vooral de elektrische veiligheden die van belang zijn. Dan zijn al die 
valbeveiligingen niet nodig, maar wel de apparatuur om veilig met de 
elektrische systemen te kunnen werken.

Elektrische veiligheid
Goede isolatie van de spanningvoerende delen is in een PV-installatie 
van essentieel belang. Met name de DC-spanning die van de panelen 
afkomstig is, moet goed geïsoleerd naar de omvormer gebracht wor-
den. Aanraking van beide polen tegelijkertijd moet immers voorkomen 
worden, omdat de spanning ver boven de veilige spanning ligt. Goed 

gereedschap en persoonlijke beschermingsmiddelen zijn dan ook van levens-
belang.
Slechte isolatie kan ook leiden tot brand door elektrische boogontladingen 
met hoog vermogen tussen twee of meer geleiders. Zowel in het DC- als 
AC-gedeelte kunnen vlamboogdetektieapparaten van belang zijn om tijdig 
in te grijpen. Toch zijn dergelijke voorzieningen een beetje mosterd na de 
maaltijd. De installatie moet immers zo geïnstalleerd zijn dat isolatiefouten 
niet op kunnen treden. Een isolatietester kan daarbij een goed hulpmiddel 
zijn. Naast eenvoudige steekproeven, getimede tests en storingstests, kun-
nen isolatietesters ook helpen bij het identificeren van isolatiestoringen. Om 
dat te kunnen, zijn isolatietesters nodig die de isolatieweerstand testen tot 5 
kV of zelfs 10 kV DC. Ze kunnen worden gebruikt op schakelapparatuur, 
geleiders en kabels.

CAT III
Een essentieel instrument voor de monteur is een stroomtang. Bij de keuze 
voor een stroomtang moet wel rekening gehouden worden met de maximale 
werkspanning van de installatie.
Tegenwoordig moeten meetinstrumenten voor zonne-energie gemaakt zijn 

Het plaatsen en onderhouden van zonnepanelen is een klus met vele gevaren. Allereerst is dat de hoogte 

waar gewerkt moet worden. Veel panelen liggen op daken, wat inhoudt dat er goed nagedacht moet worden 

over valbeveiliging. Daarnaast is er de elektrische veiligheid. Met name bij zonneparken is het aantal pane-

len zo groot dat stringsspanningen van meer dan 1000 V niet ongebruikelijk meer zijn. Om veilig te kunnen 

werken, is de gereedschapskist van de monteur niet alleen gevuld met steeksleutels en schroevendraaiers, 

maar ook met meetinstrumenten waarmee veilig gewerkt kan worden.
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klein en overvol zijn, waardoor het moeilijk is om meters te 
bevestigen om metingen uit te voeren. De Fluke 393 heeft 
een bek die 25% dunner is dan eerdere Fluke stroomtangen, 
waardoor het gemakkelijker is om metingen uit te voeren in 
krappe ruimtes.
Het ontwerp van de bek is duurzaam, robuust en betrouw-
baar en voldoet aan de strenge CAT III-norm. Dankzij de 
mogelijkheden van de instrumenten om snel, gemakkelijk en 
nauwkeurig metingen uit te kunnen voeren, kunnen onder-
houdstechnici ervoor zorgen dat zonne-installaties optimaal 
energie blijven produceren. 
Een goede stroomtang kan ook belastingen en lijnfrequen-
tie meten. Daarnaast biedt een betrouwbare stroomtang niet 
alleen een hoge mate van veiligheid en gebruiksgemak, maar 
ook de mogelijkheid om op afstand metingen te loggen, 
trends te volgen en metingen te bewaken. Hij heeft ook de 
mogelijkheid om inschakelstroommetingen vast te leggen en 
door een geïntegreerd laagdoorlaatfilter om metingen uit te 
voeren op frequentieregelaars.
De stroomtang moet bestand zijn tegen gemiddelde span-
ningsniveaus en hoge spanningspieken die transiënten of 
gevaarlijke vlambogen veroorzaken. Daarnaast zijn deze 
digitale meters bestand tegen vallen tot 1 m en zijn water- en 
stofdicht tot IP 54. Andere essentiële kenmerken zijn een 
breed bedrijfstemperatuurbereik van -10 °C tot + 50 °C.

Efficiënt werken
Zonne-installaties moeten de juiste hoeveelheid stralings-
energie ontvangen om de aan de omvormer geleverde 
gelijkspanning te genereren. Zonne-installaties vereisen vier 
essentiële metingen om ervoor te zorgen dat het systeem de 
beste kans heeft om met maximale efficiëntie te werken. Een 
daarvan is het bepalen van de hoeveelheid zonnestraling in 
watt per vierkante meter, die wordt vereist door de IEC/EN 
62446-1 norm. Daarnaast is het ook belangrijk om de tem-
peratuur te meten, de windrichting te kennen en de helling 
van het dak of paneel te controleren.
Een stralingsmeter zoals de Fluke IRR1-SOL kan al deze 
metingen snel en eenvoudig uitvoeren (afbeelding 2). De 
Fluke IRR1-SOL is geschikt voor op het dak gemonteerde 
systemen of een grote veldinstallatie en is een gebruiksvrien-
delijke oplossing met één hand voor alle zonne-installatie-
technici. De losse meetmodule die via een kabel aangesloten 
wordt, biedt ook de mogelijkheid om achter een zonnepa-
neel te meten (afbeelding 3)

Andere Toolbox-benodigdheden
Met installaties in direct zonlicht, plus de temperatuureffec-
ten die elektriciteit kan produceren, zijn infrarood camera’s 
perfect voor het inspecteren van de PV-modules, de elektri-

sche installatie en stroomonderbrekers om hotspots te detec-
teren. Een infraroodcamera heeft idealiter een hoge gevoelig-
heid om temperatuurverschillen te visualiseren en biedt de 
mogelijkheid om problemen gemakkelijk te visualiseren en 
te diagnosticeren. Daarbij moeten ze gemakkelijk te gebrui-
ken zijn met een intuïtieve gebruikersinterface.

Rapportage
Naast het goed en nauwkeurig kunnen meten, is het prettig 
als de meetinstrumenten ook het rapporteren van de meetre-
sultaten vergemakkelijkt. Veel moderne meetinstrumenten 
zijn te koppelen via Bluetooth en beschikken over een rap-
portagetool om testconfiguraties op afstand, te starten en te 
stoppen, realtime trending te loggen en al deze metingen 
door te sturen zodat het niet meer nodig is om zelf handge-
schreven notities te maken die misschien na afloop onlees-
baar of onbetrouwbaar zijn (afbeelding 4). De hedendaagse 
communicatiemogelijkheden in meetinstrumenten zorgen 
voor een aanzienlijke verbetering van de nauwkeurigheid.

Voor de toekomst
Om de nieuwe energiebronnen nog efficiënter te kunnen 
inzetten, is opslag van de opgewekte energie essentieel. Accu’s 
zijn daarvoor goed en gemakkelijk in te zetten. Als deze ver-
wachting werkelijkheid wordt en er overal accupakketten 
staan om de met zon en wind opgewekte energie op te slaan, 
dan moet er in de gereedschapskoffer van de monteur ook 
een conditiemeter meegenomen worden die nauwkeurig de 
gezondheid van de accupakket kan controleren. Een goede 
batterijanalysator moet belangrijke metingen kunnen ver-
richten, zoals de interne batterijweerstand, de gelijkspanning 
en de temperatuur. Hij moet ook een sequentiemeetmodus 
en uitgebreide trendanalyse bieden. Voor gebruiksgemak en 
weerstand tegen de omstandigheden in het veld, moet hij 
ook een intuïtieve gebruikersinterface, een compact ontwerp 
en een robuuste constructie bieden.

Tot slot
De verwachte groei in de markt voor zonne-installaties is 
bemoedigend en zal ons helpen om de planeet te bescher-
men. Dit houdt wel in dat er nog meer zonnepanelen geïn-
stalleerd en naderhand onderhouden moeten worden. Dat 
vereist veel mensen die allemaal goed opgeleid zijn en op 
stap gaan met een goed gevulde gereedschapskist om veilig te 
kunnen werken en zo er voor te zorgen dat deze installaties 
topprestaties leveren.                                                            •
Voor meer informatie www.etotaal.nl/achtergrond, 
artikel ‘Veilig werken op hoog niveau’ 
www.fluke.nl

Afbeelding 2. De universele stralingsmeter voor 
zonnepanelen die meer kan meten dan alleen de 
invallende hoeveelheid zonlicht.

volgens de nieuwe standaard van 1500 V-systeemspanning. 
De nieuwe meters van Fluke voor deze toepassing voldoen 
aan deze hoge veiligheidsspecificaties en zijn door hun vorm-
geving gemakkelijker in het gebruik bij het verrichten van 
metingen in de overvolle aansluitkasten voor zonne-energie. 
We hebben het hier over de Fluke 393 en 393 FC, ‘s werelds 
eerste True-RMS-zonnestroomtangen met meetcategorie 
CAT III / 1500 V DC volgens de nieuwste veiligheidsnorm 
voor stroomtangen IEC/EN 61010-2-032 :2019 (afbeelding 
1). Standaardinstrumenten die voorheen gebruikt werden 
voor deze toepassing, waren gebouwd voor 1000 V DC.
De uitdaging voor de monteur is dat aansluitkasten vaak 

Afbeelding 1. De nieuwe stroomtangen van Fluke.

Afbeelding 3. De temperatuur achter het paneel meten kan op deze manier. Afbeelding 4. Hedendaagse meetinstrumenten zijn ook voorzien 
van tools om meetresultaten gemakkelijk te kunnen rapporteren.
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Ontwerpers van systemen voor de ruimte-
vaart kunnen niet gemakkelijk niet-stan-
daard spanningen ondersteunen of functies 
toevoegen met traditionele hybride-achtige 
omvormers. Microchip biedt als oplos-
sing een op discrete componenten geba-
seerde, voor ‘hogere sferen’ geschikte DC/
DC-omvormerserie aan met nu ook een 
28V-ingang, 50 W uitgangsvermogen en 
stralingstolerante opties. De SA50-28 serie 
biedt meer mogelijkheden dan alternatieve 
omvormers voor de ruimtevaart. Een enkele 
SA50-28 met klantspecifieke parameters 
elimineert het volume, gewicht en de com-
plexiteitsproblemen bij het toepassen van 
hybride oplossingen met meerdere appara-
ten en omringende schakelingen. De SA50-
28 productlijn heeft 20…40V-ingangen, 50 
W uitgangsvermogen met negen standaard 
uitgangsspanningen van 3,3 V, 5 V, 12 V, 

15 V en 28 V in enkele en drievoudige uit-
gangsconfiguraties. Ze kunnen snel worden 
afgestemd op de exacte voedingsbehoeften 
van een systeem met een minimum aan extra 
kosten. Ze hebben (onder andere) een hoog 
rendement, lage uitgangsruis, overstroombe-
veiliging en externe synchronisatie.            •
Microchip Technology Europe BV
(0416) 690 399
www.microchip.com

Niet-hybride omvormers

Onder de titel “Always in balance – Balancing 
supercapacitors” heeft Würth Elektronik op 
zijn homepage een nieuwe helpgids voor 
ontwikkelaars geplaatst. De nieuwste publi-
catie baseert op de ervaring die tijdens sup-
port is opgedaan en gaat in op de relatieve 
onbekendheid van toepassingen van super-
condensatoren. Dit breidt de ondersteu-
ning uit die Würth Elektronik eerder heeft 
geboden in de vorm van application notes, 
video-tutorials en webinars. Hoewel super-
condensatoren, zoals de Würth Elektronik 
WCAP-STSC-serie, in wezen alleen in hun 
hogere energiedichtheid van andere con-
densatoren verschillen, ontsluiten ze totaal 
verschillende toepassingen. Het product-
management-team van Würth Elektronik 
wil ontwikkelaars helpen met concepten, 
selectiecriteria en berekeningsgrondslagen, 
met name bij de toepassing van condensa-
toren voor energieopslag. Of het nu gaat 
om het voorkomen van gegevensverlies bij 
stroomuitval, om kritieke netwerkappara-
ten of om medische technologie – super-
condensatoren zijn robuuste en duurzame 
componenten voor kortstondige stroom-
voorziening. De application note ANP090 

“Always in balance – Balancing supercapaci-
tors” lost het probleem op dat superconden-
satoren normaal gesproken voor spanningen 
van ongeveer 2,7 V zijn geconcipieerd. Om 
hogere bedrijfsspanningen te bereiken, zijn 
serieschakelingen van supercondensatoren 
vereist. Variaties in capaciteit en isolatie-
weerstand als gevolg van fabricagetoleranties 
of veroudering maken spanningsvereffening 
(balancering) noodzakelijk. De application 
note behandelt de theoretische achtergrond, 
metingen en praktijkvoorbeelden en biedt 
verschillende schakelingsconcepten.            •
Würth Elektronik
(073) 629 15 70
www.we-online.com

Ontwerpen met supercaps: application note 
biedt ondersteuning

De RAC05E-K-serie AC/DC-omzetters is 
compatibel met bestaande 3W-omzetters; 
de RAC05E-KT-serie is ideaal voor het 
vervangen van EI30-transformatoren met 
extra gelijkricht- en afvlakschakelingen 
door één enkele uiterst efficiënte module. 
Beide series halen 5 W. Het ingangsbereik 
voor beide is 90...264 VAC (130...370 VDC). 
De serie is leverbaar voor uitgangsspan-
ningen van 4, 5, 12, 15 en 24 V. Deze zijn 
semi-geregeld maar blijven binnen ±5% 
bij net- en belastingschommelingen en bij 

AC/DC-omzetter
temperatuurvariatie van –25 °C tot +55 °C. 
Toepassingen zijn onder andere industriële 
en gebouwautomatisering, ITE, kantoor, 
huishoudelijk, IoT en test- en meettoepas-
singen waar een semi-geregelde uitgangs-
spanning voldoende is. Het onbelaste ver-
bruik bedraagt minder dan 100 mW. De 
RAC05E-KT productserie voldoet aan de 
EMC-grenswaarden conform EN 55014 en 
EN 55032 (klasse B) zonder externe com-
ponenten, terwijl bij de RAC05E-K een 
eenvoudig extern filter volstaat. Bovendien 
zijn de omzetters voorzien van een uitge-
breide bescherming tegen kortsluiting, 
uitgangsoverspanning, overstroom en over-
temperatuur.                                              •
Rutronik Elektronische 
Bauelemente GbmH
(076) 572 30 00
www.rutronik.com

25 MW accu-opslagsysteem
Dankzij JT Energy Systems krijgen 
gebruikte lithium-ion accu’s een nieuw 
leven. De joint venture van Jungheinrich 
en Triathlon bouwt in Freiberg (Saksen, 
Duitsland) een zeer flexibele accu-opslag-
faciliteit met een piekvermogen van 25 
MW. De installatie wordt een van de 
krachtigste in Duitsland. Het grootscha-

lige opslagsysteem bestaat onder meer uit 
gebruikte lithium-ion accumodules die 
na toepassing in elektrische vorkheftrucks 
en auto’s opnieuw worden gebruikt. In 
de toekomst zal de accu-opslag worden 
gebruikt om op locatie volledig CO2-
neutrale accu’s te produceren volgens 
specifieke vereisten. Het hergebruik van lithium-ion accu’s na jarenlange inzet in 

elektrische voertuigen is een bijzonder 
efficiënte, duurzame en grondstofbespa-
rende bijdrage aan de energietransitie. De 
gebruikte energiemodules worden door JT 
Energy Systems geclassificeerd en zo nodig 
opgeknapt om de maximale levensduur te 
garanderen. Door de sterke toename van 
het aantal elektrische voertuigen verwacht 
JT Energy Systems dat in de toekomst een 
groeiend aantal accu’s een tweede leven zal 
krijgen in stationaire opslagfaciliteiten. JT 
Energy Systems is in 2019 opgericht door 
de Hamburgse intralogistieke specialist 
Jungheinrich en accufabrikant Triathlon. 
De joint venture produceert energiesys-
temen voor elektrische voertuigen voor 

industriële toepassingen. Het bedrijf is 
gevestigd in Freiberg, Saksen, en bedient 
de snel groeiende vraag naar innovatieve 
en duurzame energie- en accusystemen. 
Het bedrijf heeft expertise in de reparatie 
en verwerking van gebruikte lithium-ion 
accu’s. Het grootschalige batterijopslagsys-
teem wordt gebouwd door het plaatselijk 
gevestigde partnerbedrijf Tricera Energy 
GmbH; de oplevering is gepland voor het 
najaar van 2022. Het bedrijf is gespecia-
liseerd in stationaire opslagtechnologie en 
industriële opslagoplossingen.                  •
 
Jungheinrich
(0172) 446 708
www.jungheinrich.nl

http://vandentempel.nl
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De PWR-01 is een serie hoogwaardige, 
multifunctionele, compacte DC-voedingen 
met een groot bereik. De serie bestaat uit 
in totaal 16 modellen met vier verschillende 
maximale uitgangsspanningen (L, ML, MH 
en H) en vier maximale uitgangsvermogens 

(400 W, 800 W, 1200 W en 2000 W). De 
serie is uitgerust met LAN (LXI), USB en 
RS232C als standaardinterfaces, essentieel 
voor systeemintegratie. De PWR-01 heeft 
uitgangen aan de voorzijde, een variabele 
inwendige weerstand, schakelbare ontlaad-
weerstand, constante-stroom of constante-
spanning, synchronisatiemogelijkheid, 
meerdere beveiligingen en een program-
meerbaar intern geheugen.                        •
CNRood BV
(079) 360 00 18
www.cnrood.com

DC-voedingen

Speciaal voor het testen van high-current 
DUT’s zoals brandstof- en batterijcellen 
heeft H&H de SCL-serie elektronische 
belastingen ontwikkeld. Deze single-cell 
belasting kan een aangesloten spannings-
bron belasten tot 1200 A bij een minimale 
ingangs-spanning van slechts 600 mV 
(standaardmodellen) of vanaf 0 V (SCL 
ZV). Deze serie is leverbaar met een span-
ningsbereik van 0...12 V en 0...40 V en 
geschikt voor stromen van 400 A, 800 A 
en 1200 A. Voor nog grotere stromen kun-

nen meerdere belastingen parallel worden 
geschakeld in een master/slave-configu-
ratie. De diverse modellen zijn onderge-
bracht in een compacte 19”-behuizing van 
2 U hoog. De belastingen bieden een aan-
tal functies die speciaal voor het testen van 
high current DUT’s zijn ontwikkeld, zoals 
het bepalen van de interne DC-weerstand 
van de aangesloten DUT. De SCL-serie is 
daarnaast voorzien van een discharge- en 
een modulator-functie in een frequentiebe-
reik van 0,1 Hz...10 kHz, alsmede van een 
datalog-functie.                                        •
T.T.M.S. BV
(0252) 621 080
www.ttms.nl

Elektronische single-cell belasting

Trafo’s voor load 
balancing
Het aantal elektrische auto’s neemt snel 
toe. Om deze auto’s te kunnen laden, is de 
vraag naar extra laadpalen groot. Bestaande 
laadpaalinstallaties worden daarom vaak 
uitgebreid om te kunnen voldoen aan de 
toenemende laadvraag. Door deze uitbe-
reiding kan echter overbelasting van het 
net ontstaan. Load balancing is de oplos-
sing bij uitstek tegen overbelasting van 
het net door laadpalen. Bij load balancing 
wordt de aanwezige stroom verdeeld over 
de auto’s die op een gegeven moment moe-
ten worden geladen. Hiervoor is een goede 
kWh-meting essentieel. Eleq biedt daartoe 
een serie compacte en deelbare stroom-
transformatoren waarmee een goede 
kWh-meting gegarandeerd wordt bij een 
primaire stroom vanaf 60 A. Dankzij de 
deelbaarheid van de TQ is de serie ook 
ideaal voor toepassing in bestaande instal-
laties. De stroomtrafo’s voldoen aan de 
eisen van IEC61869-2. Door de kleur-
gecodeerde aan-
sluitingen van de 
stroomtransforma-
tor is deze gemak-
kelijk te installe-
ren. De trafo’s zijn 
geschikt voor mon-
tage rondom geïso-
leerde geleiders met 
een diameter van 
18 mm tot en met 
2x42 mm.              •
Eleq BV
(0521) 533 333
www.eleq.com

Snelladen overal mogelijk
De ultrasnellaad-oplossingen van ADS-
TEC Energy zijn met een boosteraccu 
uitgevoerd en maken zo met slechts een 
kleinverbruikaansluiting ultrasnelladen 
mogelijk. Hierdoor wordt de uitrol van 
ultrasnelladen niet meer belemmerd door 
de in toenemende mate beperkte netca-
paciteit. Het aantal elektrische personen-
auto’s zal de komende jaren naar verwach-
ting enorm groeien. Om de EV-revolutie 
te doen slagen, is een meer dan evenredige 
groei van het aantal oplaadpunten nodig. 
Volgens de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland zijn er in Nederland inmiddels 
ongeveer 202.000 particuliere en 83.000 
openbare oplaadpunten voor elektrische 
auto’s, waarvan meer dan 1250 met een 
laadsnelheid van 100 kW of meer. In lijn 
met de overheidsplannen moet het aantal 
oplaadpunten de komende jaren worden 
vergroot tot 1,7 miljoen. Hoewel de vraag 
naar elektriciteit de komende jaren flink 
zal groeien, heeft het Nederlandse elektri-

citeitsnet op veel plaatsen nu al de maxi-
male capaciteit bereikt. Dit vormt een 
steeds groter probleem voor elektrifica-
tie. Het ChargeBox-ultrasnellaadsysteem 
van ADS-TEC Energy maakt snelladen 
mogelijk met een beperkt ingangsvermo-
gen, waarbij één auto met een laadsnel-
heid van 320 kW of twee auto’s tegelijk 
met 160 kW kunnen worden geladen. 
In tien minuten kan zo maximaal 250 
kilometer bereik worden ‘getankt’. GP 
Groot is door ADS-TEC Energy aange-
steld als de Nederlandse distributeur van 
zijn ultrasnelle laadsystemen. GP Groot 
streeft ernaar om in het eerste jaar van de 
samenwerking ten minste 50 ChargeBox-
systemen te installeren. GP Groot biedt de 
ChargeBox-ultrasnellaadsystemen aan via 

zijn dochteronderneming, NXT Mobility, 
dat zich richt op het mogelijk maken van 
duurzame mobiliteit.                                •
NXT Mobility
(088) 472 04 72
https://nxtmobility.nl/

Battery Boxen voor verschillende vermogens
Het portfolio accusystemen van 
Bredenoord is uitgebreid. Naast de kleine 
E-saver en de grote 600-kW Battery Box 
levert het bedrijf nu Battery Boxen voor 
vijf vermogens, en daarmee opslag-oplos-
singen voor iedere situatie. Met de Battery 
Box levert Bredenoord voor elke situatie 
een passend systeem. De inzet van een 
accu-oplossing is vaak een combinatie van 
diverse technieken, bijvoorbeeld in com-
binatie met reeds aanwezige energiebron-
nen zoals een netaansluiting, generator of 
een zonnepark met energieopslag. Met een 

Battery Box kan een (lokaal) smart grid 
worden gecreëerd waardoor optimaal met 
de beschikbare energie wordt omgegaan, 

de CO2-, NOx- en geluidsemissies dalen 
en brandstof wordt bespaard. Bredenoord 
ziet de inzet van accusystemen als een 
belangrijke stap in de mobiele energie-
transitie. De komende tijd zal het portfo-
lio Battery Boxen dan ook verder worden 
uitgebreid. Daarnaast wordt gewerkt aan 
andere energieoplossingen van de toe-
komst, zoals waterstof.                             •
Bredenoord
(055) 301 86 39
www.bredenoord.com

http://www.ave-nl.com
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RF Technology event 2022
Met centraal thema de kwantumcomputer 

Op dinsdag 29 maart 2022 organiseert FHI 

samen met een aantal bedrijven uit de branche 

het RF Technology event. Eigenlijk stond dit 

seminar eind vorig jaar al op het programma, 

maar moest toen on line plaatsvinden. Nu het 

weer kan, openen de TU Delft en het bedrijf 

QuTech wederom voor ons hun deuren waarbij 

QuTech zelfs hun lab openstelt om te tonen hoe 

ver zij zijn met de ontwikkeling van de kwan-

tumcomputer.

Uitgaande van het programma wordt het 
RF Technology event een interessant semi-
nar op een top locatie, een locatie waar 
hard gewerkt wordt aan de kwantumcom-
puter van morgen. Kunt u niet fysiek aan-
wezig zijn? Geen enkel probleem! Vanaf 
woensdag 30 maart kunt u de lezingen 
ook digitaal bekijken. 

Samen ga je harder
De dag zal geopend worden door Kees 
Eijkel van QuTech en Jesse Robbers van 
Quantum Delta NL. Ondanks dat quan-
tumcomputing technisch gezien het neusje 
van de zalm is, vergelijkt Kees Eijkel
de fase waarin het onderzoek zich nu 
bevindt met de fase waarin de gebroeders 
Wright zich bevonden in 1900. In okto-
ber van dat jaar vlogen zij voor het eerst 
met een gammel zelfgebouwd vliegtuigje. 

Het ontwerp was nog niet goed genoeg om 
langere tochten te maken en er moest nog 
jaren aan gesleuteld worden. “Bij quan-
tumcomputing is dat net zo,” vervolgt 
Eijkel. “Wij zijn vanuit QuTech ook doel-
gericht met een missie bezig: de toekomst 
van IT. Quantumcomputers hebben een 
enorme exponentiële rekenkracht die het 
computerlandschap en onze maatschap-
pij voorgoed zullen veranderen. We bou-
wen op basis van quantumtechnologie een 
onaftapbaar quantuminternet. De natuur-
wetten sluiten het afluisteren van commu-
nicatie namelijk uit. De eerste prototypes 
van kwantumcomputers, de zogenoemde 
proof of concepts (POC), zijn klaar en in 
gebruik, maar we zijn er nog lang niet”.
Deze POC’s waar Eijkel over spreekt zijn 
enorme, complexe apparaten (afbeelding 
1) die QuTech alleen met specialisten in de 

lucht kan houden. “Het duurt nog zeker 
tien à vijftien jaar voordat we een volledig 
werkende kwantumcomputer hebben,” 
vervolgt Eijkel. Om dit doel te bereiken, 
werkt QuTech op internationaal niveau 
samen met wetenschappers en industriële 
partners. “Quantumtechnologie heeft ook 
een geopolitieke kant,” licht Eijkel toe. 
“De Europese Unie, de Verenigde Staten 
en China zijn allemaal bezig met hun 
eigen POC’s. Technologie is daarbij meer 
en meer van strategisch belang. We bou-
wen met elkaar aan de technologie. Alleen 
kunnen we het niet. Samen ga je harder, 
maar we houden wel rekening met de geo-
politieke realiteit.”

Jong talent
De samenwerkingspartners van QuTech 
zijn divers. Eijkel: “Onze contacten lopen 
uiteen van universiteiten, RTO’s en mul-
tinationals als Microsoft, Intel of Fujitsu 
tot kleine innovatieve startups.” De laatste 
groep draagt Eijkel in het bijzonder een 
warm hart toe. “Ik heb altijd gewerkt op 
het grensvlak van wetenschap en onderne-
merschap. Ik voel een drive om een omge-
ving te creëren waaruit bedrijven geboren 
worden. Ook binnen QuTech zie ik zoveel 
(jong) talent en enthousiasme. Een aantal 
collega’s zijn vanuit QuTech zelf begonnen 
met succesvolle spinouts die je ook tegen-
komt op het RF Technology Event.”

De belangrijkste boodschap die Eijkel 
mee wil geven aan de bezoekers van RF 
Technology is: “Doe mee! Zorg dat je de 
boot niet mist. Quantumtechnologie ont-
wikkelt zich razendsnel. Denk niet: ‘het 
duurt nog wel even’ want dan ben je te 
laat.”

Het verband
Wat een kwantumcomputer te maken heeft 
met HF-techniek, wordt duidelijk als je de 
titel van de lezing van Dr. Andrea Corna 
van Zurich Instruments (namens Rohde & 
Schwarz) leest - Double-Superheterodyne-Afbeelding 1. Drie QuTech-ingenieurs werken aan een POC.
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Quantum is de oplossing
Op 5 december 2020 schreef Björn Meijer een 
boeiend artikel voor de website Hardware.info. Ik 
werd er op gewezen door een collega en meteen in 
de tweede alinea werd ik al bij mijn strot gegrepen: 
‘Al deze problemen hebben één ding gemeen: voor 
het oplossen is het simuleren van de natuur nodig. 
Quantumcomputers moeten hierbij een goede uit-
komst bieden. De natuur zelf bestaat immers niet 
uit binaire code, maar uit quantuminformatie.’

Om de wereld te redden, moeten we de natuur 
simuleren met quantum.

Misschien is dit een droom die we nodig hebben 
om alle uitdagingen in onze omgeving aan te kun-
nen gaan. Misschien is het gewoon een gezonde 
ambitie om meer te kunnen dan dat we nu kunnen. 
Het is in ieder geval baanbrekend onderzoek, waar 
de wetenschap, bedrijven en de regering in het hui-
dige coalitieakkoord in willen investeren.

Technisch gezien is het natuurlijk gewoon heel 
erg boeiend. Er wordt gewerkt met qubits, die tot 
vlak boven het absolute nulpunt gekoeld moeten 
worden, om tot een ongelooflijke rekenkracht te 
komen. De interface werkt op kamertemperatuur 
en opeens hebben we complexe verbindingen, 
hoogfrequent en hippe chiptechnologie nodig.

Ik moest even aan Sinterklaas maar vooral aan 
Professor Barabas denken, voordat ik deze tekst 
ging schrijven. Deze hemelbestormer hielp Suske 
en Wiske wereldproblemen op te lossen. In de 
moderne tijd is Barabas een consortium van 
Universiteiten, Kennisinstituten, startups en aller-
lei mega-experts in technologisch ondersteunende 
bedrijven.

In april 2020 was het RF Technology event bij 
QuTech / TU Delft gepland en daar kwam iets tus-
sen. Na diverse verschuivingen (omdat we nog niet 
zo goed met de natuur om konden gaan) is het nu 
uiteindelijk 29 maart 2022 geworden. Ik kan dan 
misschien alleen voor mezelf spreken, maar ik heb 
alle mogelijke afspraken verzet om hier bij te zijn.

Ook al zou niemand geloven dat quantum de 
oplossing is, dan kan ik in ieder geval garanderen 
dat er een grote hoeveelheid energie en deskundig-
heid verzameld is. Dat is een oplossing. Wat het 
ook oplevert: we stappen in een tijdmachine naar 
2020 en de toekomst.

Paul Petersen
FHI, federatie van 
technologiebranches

RF Technology event 2022
29 maart, QuTech/TU Delft

Afbeelding 2. Een voorbeeld van een Low Noise 
Amplifier.
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architectuur voor high-fidelity kwantumcomputer-
besturing en -uitlezing. Het besturen en uitlezen van 
een kwantumcomputer vereist namelijk het genere-
ren en acquireren van een veelheid aan microgolfsig-
nalen. De kwaliteit hiervan heeft een directe invloed 
op de prestaties van de kwantumcomputer op het 
gebied van controleerbaarheid en de kwaliteit van de 
uitlezing.

De kwantumcomputer moet dus zijn uitgerust met 
signaalbronnen met een lage ruis en faseruis, een 
grote bandbreedte en lage looptijd alsmede een uit-
stekende lange termijn stabiliteit. Een typische 
oplossing maakt gebruik van zorgvul-
dig gekalibreerde IQ mixers maar 
die hebben een relatief 
kleine bandbreedte en 
een matige lange 
termijn stabiliteit. 
Bovendien dient er 
een continue her-
kalibratie plaats te 
vinden om optimaal 
te kunnen functioneren. 
Andrea Corna zal in zijn lezing 
vooral ingaan op de gevolgen hier-
van voor een kwantumcomputer.

LNA keuze maken
Ruisarme signalen vragen om ruis-
arme versterkers (LNA, oftewel Low 
Noise Amplifier). Dit onderwerp wordt 
aangesneden door Joost van Heijenoort van AR 
Benelux. Hij zal het gaan hebben over de keuzes die 
gemaakt moeten worden, want ontwerpers kunnen 
extra ruis minimaliseren door ruisarme componen-
ten, werkpunten en circuit topologieën te kiezen. 
Een typische LNA kan een vermogenswinst van 100 
(20 decibel (dB)) leveren, terwijl de signaal-ruisver-
houding met minder dan een factor twee wordt ver-
laagd (een ruisgetal van 3 dB (NF)). Hoewel LNA’s 
zich voornamelijk bezighouden met zwakke signalen 
die zich net boven de ruisvloer bevinden, moeten 
ze ook rekening houden met de aanwezigheid van 
grotere signalen die intermodulatievervorming ver-
oorzaken.

Joost van Heijenoort zal ingegaan op de verschil-
lende type LNA’s en typologieën, de specificaties. 

Vervolgens zal hij aan de hand van praktische voorbeelden laten zien hoe 
de juiste LNA gekozen kan worden. (afbeelding 2)

En meer
In totaal zullen er 29 maart 14 lezingen gehouden worden en twee rond-
leidingen. Veel van de lezingen sluiten aan bij het centrale onderwerp van 
de dag, maar het wordt niet helemaal een kwantum-dag. Meer informatie 
daarover treft u aan in het programma. De dag begint in ieder geval om 

9.00 uur met de ontvangst en koffie waarna de opening zal starten om 
9.30 uur. Voor de deelnemers staat er tussen de middag een uitgebreide 
lunch klaar die geserveerd wordt op de kennismarkt. Om 14.30 uur is het 
lezingenprogramma afgelopen en starten de rondleidingen. Tevens is er 
nog een netwerkborrel die rond 17.00 uur afgesloten wordt.

Zoals gebruikelijk moet u zich van te voren aanmelden. Dit moet ook als 
u digitaal de lezingen wilt bekijken. Dit doet u via de website van het eve-
nement waar ook de route naar het Congrescentrum op campus van de 
TU Delft te vinden is alsmede het totale programma.                               •
RF Technology event 2022 - https://fhi.nl/rftechnologydays/

• Microtron

• Qblox Quantum

• Rohde & Schwarz Benelux B.V.

• Telerex
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De MiniMax™ Series van Fischer, ‘s werelds kleinste robuuste connector, is uitgebreid met drie nieuwe 
connectoren en bijhorende bekabeling, nieuwe pinlayouts, afmeting en datasnelheid:

Compacte en snelle connectoren

•  Nieuwe pin-layout configuratie: 7 contacten (4x signaal, 
3x power 7A) in een Ø 10 mm afmeting (size 06), met een 
configuratie tot en met AWG 22 in drie verschillende ver-
grendeltypes (quick-release, push-pull, screw), de perfecte 
toevoeging in het Nett-Warrior connectiviteitssysteem en 
andere robuuste toepassingen.

•  Nieuwe afmeting: Ø 14 mm (size 10), met 12 signaal en 
power contacten, goed voor USB 3.2 Gen 2 (10Gbit/s, 
1m) en een hoge stroom tot 8A, geschikt voor snelle inter-
comboxen en de volgende generatie netwerkhubs.

•  Nieuwe ultra hoge dichtheid: 30 contacten (24x signaal, 6x 
power 5A) in een Ø 14 mm afmeting (size 10), HDMI 1.4, 
USB 3.2 Gen 2 en Ethernet ondersteunend en een perfecte 
uitbreiding voor instrumentatie-, sensor, onbemande syste-
men en ‘IOT’ toepassingen.

De belangrijkste kenmerken van de 
MiniMax™ Series :

•  Miniaturisatie met hoge contactdichtheid
•  Unieke signaal- en powercombinatie
•  Ontwikkeld en getest voor hoge data snelheid
•  USB 3.2 Gen 2, Ethernet, HDMI 1.4
•  Tot en met AWG 18 en 10 A
•  360° graden afscherming
•  IP 68 tot 20m voor 24h
•  Hoge corrosiebestendigheid (1000 uur salt spray test)
•  Groot temperatuurbereik van -40°C tot +135°C
•  Zeer gebruiksvriendelijk, zelfs met handschoenen aan
•  5.000 steekcycli
•  IEC, EIA, MIL-STD-202, MIL-STD-810 gekeurd 

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

3D-foodprinters
Met de 3D-foodprinters van FELIXprinters 
kunnen gerechten en voedingsmiddelen zoals 
pasta’s, chocolade, puree, vetten of soja in een 
breed scala van vormen bereid worden. Een 

product of een gerecht laag voor laag opbou-
wen biedt ook in de voedingsmiddelenin-
dustrie vele nieuwe mogelijkheden. Normaal 
gesproken worden lastige en complexe vormen 
gemaakt met behulp van (bak)vormen of kant-
en-klare platte vormen die op elkaar gestapeld 
worden. Met 3D-printen is een uitgebreid 
scala van vormen en structuren mogelijk, 
waardoor de voedselbereiding er een specta-
culaire, nieuwe manier van werken bij krijgt. 
Het ligt voor de hand dat niet alle voedings-
middelen geschikt zijn voor 3D-printen. Er 
zijn enkele factoren die een rol spelen bij de 

keuze van het materiaal: viscositeit, textuur, de 
nozzle van de foodprinter, smaakcombinaties 
en de samenstelling van het eindproduct. De 
viscositeit van het materiaal is de belangrijk-
ste factor. Over het algemeen zijn materialen 
als groente- en fruitpuree, vetten zoals boter, 
chocolade, advocado, suikerproducten zoals 
marsepein, soja, zeewier en algen, (pasta)
deeg, eiwit en gelatine goed bruikbaar voor 
3D-foodprinting. FELIXprinters levert drie 
typen 3D-foodprinters. Met de Single Food 
3D Printer, die één printkop heeft, kan de 
pasta nauwkeurig in elke gewenste vorm en tot 

een hoogte van maximaal 17 cm geprint wor-
den. De Switch Food 3D Printer heeft twee 
printkoppen, die gevuld kunnen worden met 
twee verschillende soorten pasta. De printkop-
pen kunnen in enkele seconden gewisseld wor-
den. De Twin Food 3D Printer heeft ook twee 
printkoppen, maar die zijn in een vaste positie 
gemonteerd en printen gelijktijdig, waardoor 
de printcapaciteit verdubbelt.                           •
FELIXprinters
(030) 303 13 87
www.felixprinters.com

http://nl.rs-online.com
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Meten en schakelen 
tegelijk

De ODT 3C-sensor van Leuze kan zowel 
meten als schakelen. De twee-in-een oplos-
sing is zodoende geschikt voor een breed scala 
aan geautomatiseerde industriële toepassin-
gen. In een groot aantal industriële toepas-
singen en processen moet worden bepaald of 
er een voorwerp op een transportband ligt en 
zo ja, wat de positie ervan is. In het verleden 
werd dit opgelost door het gebruik van meer-
dere sensoren. Met de nieuwe ODT 3C van 
Leuze is slechts één enkele sensor nodig: de 
sensor kan zowel schakel- als meetinformatie 
(IO-Link) doorgeven aan de machinebestu-
ring. Het werkbereik van de ODT 3C kan 
via IO-Link numeriek worden ingesteld. Als 
de sensor een meetwaarde buiten het doelbe-
reik detecteert, passen de transportbandmo-
toren de snelheid van de transportband dien-
overeenkomstig aan. De meetwaarde wordt 
via IO-Link in de procesgegevens verwerkt. 
Bovendien worden diagnosegegevens voor 
Industry 4.0-doeleinden via IO-Link naar de 
besturing doorgestuurd.                                •
Leuze electronic BV
(0418) 653 544
www.leuze.com

Compacte
niveauschakelaar

De Sitrans LCS050 van Siemens is een kos-
teneffectieve capacitieve niveauschakelaar, 
die flexibiliteit biedt voor een breed scala aan 
vloeistoftoepassingen. Het compacte ontwerp 
met rondom zichtbare statusindicatie en che-
misch bestendige meetsonde is ideaal voor 
gebruik in kleine ruimtes waar een compacte 
schakelaar met een korte insteeklengte nodig 
is. Met zijn roestvrij stalen constructie, M12-
connector en verschillende soorten schroef-
draadaansluitingen is de LCS050 geschikt 
voor toepassingen in tal van industrieën, 
van standaard industriële toepassingen tot 
specifieke toepassingen in de levensmidde-
len- en drankenindustrie, de farmaceutische 
en chemische industrie. De Sitrans LCS050 
kan snel en gemakkelijk worden geïnstalleerd 
zonder instelling of kalibratie: het instrument 
functioneert direct zodra het onder spanning 
staat. De intelligente functies van de Sitrans 
LCS050 zorgen ervoor dat het instrument 
nauwkeurig, betrouwbaar en reproduceerbaar 
processen bewaakt.                                       •
Siemens Nederland
(070) 333 35 13
www.siemens.nl

Fabrieksautomatisering moet steeds efficiën-
ter; connected magazijnen en andere indus-
triële ecosystemen met convergerende IT- en 
OT-architecturen vertrouwen op time sen-
sitive networking (TSN) en Ethernet voor 
nauwkeurige timing, synchronisatie en ver-
bondenheid van apparaten (camera’s, bar-
codelezers, scanners en transportbanden/-
systemen). Deze ecosystemen vragen om 
netwerktechnologie van de volgende generatie 
voor het onderling verbinden van compo-
nent-, sensor- en apparatuurcommunicatie. 
Om aan deze eisen te voldoen introduceert 
Microchip de LAN9668-serie van TSN-
schakelcomponenten met functies volgens 
IEEE standaarden. Als aanvulling op de 

LAN9668x is de recente LAN8814 vierpoorts 
gigabit-Ethernet physical layer zend/ontvan-
ger van Microchip bedoeld. De LAN9668-
I/9MX- en LAN9668-9MX-componenten 
zijn 8-poorts switches voor respectievelijk 
industriële en commerciële toepassingen, 
voorzien van Arm Cortex-A7 CPU’s, met 
ondersteuning van TSN IEEE-standaarden 
voor communicatie in industriële omgevin-
gen. De LAN8814 is een vierpoorts giga-
bit Ethernet PHY van de nieuwe generatie 
met volledige ondersteuning van de meest 
recente TSN-eisen, waaronder IEEE 1588 
v2 en frame pre-emption. Ontwerpers die 
LAN9668- en LAN8814-technologie toepas-
sen, kunnen de TSN-chipset inzetten voor 

de timing, stroomreservering, beveiliging en 
management. Als aanvulling op de LAN9668-
serie en de LAN8814 Ethernet PHY levert 
Microchip het bijbehorende IStaX/SMBStaX- 
en WebStaX-netwerkbesturingssysteem. Dit 
maakt het mogelijk om snel producten te 
kunnen introduceren in de markt.                 •
Microchip Technology Europe BV
(0416) 690 399
www.microchip.com

TSN-Ethernetswitches

http://www.eemc.nl
http://telerex-europe.com
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Voor zijn Vegalas-laseremittermodule heeft 
Osram een prototype onthuld dat belooft 
de grootte van de projectie-elektronica in 
slimme augmented reality- en mixed rea-
lity-brillen met de helft te verminderen. De 
Osram-innovatie opent het potentieel om 
informatierijke slimme brillen te ontwikke-
len die net zo stijlvol en modieus zijn als de 
normale zonnebrillen en brillen die consu-
menten tegenwoordig kopen. Het ontwerp 
voor de Vegalas-module van Osram combi-
neert drie krachtige lasers (rood - 640 nm, 
groen - 520 nm en blauw - 450 nm) in een 
robuuste SMT-behuizing. Die behuizing is 
hermetisch gesloten om vervuiling en degra-

datie van de lasers van de module te voorko-
men. De module meet 7,0 x 4,6 mm en is 
1,2 mm hoog.                                              •
OSRAM Benelux
(010) 750 14 53
www.osram.nl

RGB-lasermodule
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De deelbare kabeldoorvoerframes voor 
KT-tules bieden gereedschapsloze montage 
bij een hoge kabeldichtheid en de eenvou-
dige doorvoer van voorgeconfectioneerde 
kabels. Het nieuwe deelbare KEL-FA kabel-
doorvoersysteem van Icotek is een compact 
systeem voor het doorvoeren en afdichten 
van kabels met en zonder connectoren en 
van hydraulische en pneumatische slangen. 
Voor de montage wordt een tweetraps ver-
grendeling gebruikt. In de eerste stap worden 
de componenten bij elkaar gebracht en wor-
den de doorvoertules precies gepositioneerd. 
De tweede stap zorgt voor de optimale druk 
en een veilige vergrendeling. Hierdoor is het 

niet meer nodig om het deksel op het frame 
te schroeven. De torsiestijve constructie van 
de KEL-FA maakt een intuïtieve montage 
mogelijk. Retrofits, reparaties en onderhoud 
kunnen altijd snel en eenvoudig worden uit-
gevoerd. Een voordeel is de geïntegreerde 
pakking aan de achterzijde, die zorgt voor 
een perfecte afdichting tussen het KEL-FA 
frame en de wand.                                       •
CC Nederland BV
(079) 820 00 20
www.ccned.nl

Kabeldoorvoer voor gereedschapsloze montage

Pneumatische 
aandrijving voor 
kogelkraan

De pneumatische PPA-aandrijving is de 
ideale combinatie voor de kogelkraan 
546 Pro. De aandrijving wordt inmiddels 
standaard geleverd op de kogelkraan 546 
Pro met als resultaat de kogelkraan 546 Pro 
P, een combinatie van een uiterst betrouw-
bare kogelkraan met alle voordelen van een 
volledig uit kunststof vervaardigde pneu-
matische aandrijving, die perfect geschikt 
is voor uiterst corrosieve omgevingen. De 
kogelkraan 546 Pro is opgewassen tegen 
elke uitdaging - van eenvoudige watertoe-
passingen tot en met uiterst corrosieve, 
chemische applicaties. Het modulaire ont-
werp maakt dat de kogelkraan altijd aan de 
omstandigheden en vereisten kan worden 
aangepast. De nieuwe PPA is een pneuma-
tische aandrijving is volledig uit kunststof 
vervaardigd. De aandrijving heeft een sym-
metrisch pakket van 6 veren. Men kan een 
aantal veren verwijderen, zodat de aandrij-
ving eenvoudig kan worden omgebouwd 
voor lagedruk-afsluiters. Hierdoor kan deze 
aandrijving flexibel worden ingezet op basis 
van de applicatie. Kogelkraan en pneumati-
sche aandrijving hebben beide een zeer hoge 
chemische bestendigheid, resulterend in een 
combinatie voor hoog corrosieve omgevin-
gen.                                                           •
Georg Fischer NV
(0578) 678 332
www.georgfischer.nl

http://www.ncabgroup.com/PCBquestion
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Fileleed plaatst elektrisch rijden in een 
ander daglicht
(Of: “Vroeger was het beter….?”)

Heeft u ook wel eens zo’n moment dat u denkt ‘toch was het vroeger beter…..’? Mij 
overkwam dat vorige maand. Ik had een afspraak in Vlissingen, een stad redelijk in het 
zuidwesten van ons land. Omdat mijn habitat in het oosten van het land ligt is dit best 
een afstand, zo’n 600 km.
Door alle Corona restricties werk ik vrijwel alleen maar vanuit huis dus zo’n tripje gaf 
me wel een aardig vakantiegevoel, vooral omdat ik als kind vaak met mijn ouders in 
Zeeland op vakantie was. Opgewekt stapte ik ’s morgens vroeg in de auto, leuk om weer 
eens een stukje te rijden en ondertussen naar BNR te luisteren en de actuele nieuws 
bites zo’n 4 keer ongewijzigd te beluisteren. Tenslotte is herhaling een goede vorm van 
leren waardoor ik ’s avonds geen krant meer hoef te lezen. Ik heb immers alles al 4 maal 
gehoord. Omdat ik als eerste in de buurt van Utrecht wat demo materiaal moest opha-
len waren mijn alternatieven voor de route beperkt tot de A12 of de A1, waarbij de A12 
mijn voorkeur heeft omdat deze weg al helemaal 3 baans is en de twee banen van de A1 
tussen Stroe en Hoevelaken veelal verstopt zijn.

Helaas, ergens in de buurt van Deventer hoorde ik over de radio dat een van de krach-
tige stormen een aantal bomen bij de A12 ontworteld had die nu over de weg lagen, 
minimaal een uur vertraging. Niet getreurd, dan maar plan B, de A1 met het risico op 
een kleine vertraging.
Slechte keuze, bij het passeren van Apeldoorn vertelde de radio dat door wegreparaties 
knooppunt Hoevelaken afgesloten was, alternatief: omrijden via de A12…….
U snapt het al, via wat omrijden kon ik de grootste drama’s vermijden ten koste van wat 
extra tijd en een redelijk aantal kilometers.
Nu prees ik mijn voorzichtigheid om voorafgaand aan deze trip te tanken. Trouwe lezers 
van de column zullen vast mijn ervaringen met mijn vorige auto herinneren, een diesel 
uit 2001 die ik tot eind 2020 gereden heb. Zelf op het laatst (bijna 600.000 kilometers 
op de teller) haalde ik met gemak de één op twintig waardoor ik een actieradius van 
een 1100 kilometer had. Met mijn, niet zo, nieuwe benzine auto haal ik gemiddeld 
één op elf, bijna de helft van mijn vorige diesel. Maar die mag ik in veel steden niet 
meer gebruiken. De maximale actieradius van deze auto schat ik op een 700 kilometer, 
duidelijk minder dan ik gewend ben en een gedwongen aanpassing van mijn verwach-
tingspatroon. 

U begrijpt het al, met al dat omrijden en de toch al grote afstand die ik moest afleggen, 
was het de vraag of ik het met één tank kon halen. Nu hoeft dat geen probleem te zijn, 
elke 30 kilometers vindt je in Nederland wel een tankstation langs de snelwegen. Toch 
heb ik, afgezien van de hogere brandstof kosten, er een hekel aan om onderweg te stop-
pen om te tanken.

Dus toen ik op de terugweg een collega belde om hem een status update over het bezoek 
te geven was ik blij verrast met zijn opmerking dat ik me gelukkig kon prijzen dat ik nog 
niet elektrisch reed.
Milieu technisch ben ik een voorstander van elektrische tractie boven benzine of diesel, 
maar ik verwacht niet dat ik de overstap ga maken zolang de actieradius van deze auto’s 
niet in de buurt van de 600 kilometer komt, het moet tenslotte wel praktisch blijven.

Een beetje afhankelijk van de cijfers die u gelooft, er worden ontzettend veel cijfers  op 
Internet gepresenteerd, zijn er maar weinig echt bruikbaar. Waarschijnlijk omdat ieder-
een met cijfers graag zijn eigen wereld beeld wil maken. 
Na wat rondzoeken en schiften (om te voorkomen dat ik appels met peren vergelijk) is 
mijn inschatting dat zo’n 20% van de elektrische energie op jaarbasis duurzaam opge-
wekt wordt.
Dit betekent dat voor elke kilometer die een elektrische auto rijdt er 800m afgelegd 
worden op basis van fossiele brandstoffen, olie, gas, steenkool of nucleair.

Vanuit dit oogpunt is er toch veel te zeggen dat het vroeger misschien wel beter was, 
rijden op diesel zat nog niet in het verdom hoekje; enorm zuinig en dus weinig tanken.

Jan W. Veltman

Reageren?
jan.w.veltman@technology2success.nl
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Het volledige assortiment van OSLON 
UV 3636 UV-C LED’s van ams Osram is 
bij Farnell beschikbaar voor snelle levering. 
Ontwerpingenieurs hebben daarmee toegang 
tot een groot aantal UV-C LED-oplossingen 
van ams OSRAM ter ondersteuning van 
een reeks zuiverings- en desinfectietoepas-
singen, zoals waterbehandeling bij de eind-
gebruiker, desinfectie van auto-interieurs, 
luchtzuivering, algemene desinfectie van 
veelvuldig aangeraakte oppervlakken, medi-
sche omgevingen, huishoudelijke artikelen 
en andere consumententoepassingen. Het is 
bewezen dat UV-C-LED’s het SARS-CoV-
2-virus effectief inactiveren. Het OSLON 
UV 3636 LED-productassortiment straalt 
UV-C-straling uit en is verkrijgbaar in drie 
verschillende vermogens: 4,7 mW, 13,5 mW 
en 42 mW. Ontwerpers kunnen zodoende 
de LED kiezen die het beste bij hun toepas-
sing past. Elke UV-C LED is compact, flexi-

bel. Met een robuust ontwerp combineert de 
OSLON UV-C LED-familie zowel laag als 
gemiddeld vermogen met een betrouwbare 
en efficiënte stralingsoutput.                       •
Farnell
(030) 241 73 73
http://nl.farnell.com

UV-C LED’s voor desinfectie-toepassingen

De IN 200 van LEM is een transducer 
voor stroommetingen, ideaal voor gebruik 
in toepassingen als zeer nauwkeurige test- 
en meet-apparatuur die wordt gebruikt 
voor het analyseren van het rendement van 
omvormers voor (al dan niet hybride) elek-
trische voertuigen. De IN 200 levert aan-
zienlijke prestatieverbeteringen – vooral op 
het gebied van lineariteit, offset en ruison-

gevoeligheid – ten opzichte van traditionele 
fluxgate-transducers dankzij de toepassing 
van een uitgekiende digitale technologie. 
De IN 200 rondt de IN-serie van nauw-
keurige sensoren af, die een stroombereik 
van 100 A tot 2000 A bestrijken. De IN 
200 zelf bestaat uit drie modellen voor het 
meten van nominale stromen van 100 A, 
200 A en 400 A. De IN 200 biedt gebrui-
kers veel voordelen, waaronder aanzienlijke 
ruisvermindering en buitengewone onge-
voeligheid voor externe velden. De digitale 
technologie van de component garandeert 
ongevoeligheid voor temperatuureffecten, 
interferentie en voedingsspanningsschom-
melingen, terwijl de metalen behuizing de 
EMC-ongevoeligheid verbetert, de tempe-
ratuurdrift vermindert en een nauwkeurige 
werking garandeert over een breed tempe-
ratuurbereik.                                              •
LEM Belgium
+32 2 2703 084
www.lem.com

Nauwkeurige stroomtransducer

Voor toepassingen in het openbaar ver-
voer zijn intuïtieve indicatoren nodig met 
symbolen die onder alle omstandigheden 
zichtbaar en herkenbaar zijn. Passagiers 
moeten bijvoorbeeld van een afstand snel 
kunnen zien of een toilet vrij, bezet of 
buiten gebruik is, zodat ze niet onnodig 
tijd verliezen met wachten of zoeken naar 
de voorzieningen. Bij brand is het vooral 
belangrijk dat het alarmsymbool snel her-
kenbaar is. En er zijn nog tal van andere 
aanwijzingen die belangrijk zijn voor de 
passagiers. De Serie 57 Multi-Legend 
Display is intuïtief in gebruik, biedt flexi-
biliteit in bediening, is gemakkelijk te 
onderhouden en voldoet aan alle relevante 
normen voor het openbaar vervoer. Met 
een TFT-display, een geïntegreerde sen-
sor voor het aanpassen van de helderheid 
van het display en een brede kijkhoek, is 
het display ontworpen voor gemakkelijke 
herkenning. Naast een optimale zicht-
baarheid onder alle lichtomstandigheden, 
optimaliseert de helderheidssensor ook de 
levensduur van het apparaat door ervoor 
te zorgen dat de verlichting nooit helder-

der is dan nodig. Door het grote aantal 
schermkleurcombinaties en het hoge con-
trast zijn de maximaal 18 aanpasbare sym-
bolen op ieder display duidelijk zichtbaar. 
De weergegeven symbolen kunnen wor-
den getoond met een resolutie van maxi-
maal 432 x 432 pixels en kunnen worden 
geladen met behulp van de programmeer-
kit van de Multi-Legend Display.              •
EAO Benelux BV
(078) 653 17 00
www.eao.nl

Statusdisplay voor het openbaar vervoer
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Test- en meetexpert HBK heeft een effici-
ent en tijdsbesparend LDS-trillingssysteem 
gelanceerd: het LDS V8750- + XPAK-
trillingssysteem. Met de steeds complexere 
en geavanceerdere trillingstests van tegen-

woordig, zoals screening op 
omgevingsstress met een 
sliptafel en klimaatkamer, 
belasten fabrikanten en 
ingenieurs hun trillingstest-

systemen zwaar. Het LDS V8750- + XPAK-
trillingssysteem is speciaal ontworpen om 
te voldoen aan de veeleisende specificaties 
voor trillingstesten in standaardconfiguraties. 
Het medium-force, luchtgekoelde trillings-
systeem verlaagt de totale kosten en vormt 
tegelijkertijd een betrouwbaar en toekomst-
bestendig systeem. Het inductieve centreer-
systeem maakt nauwkeurige geleiding van het 
ingebouwde anker mogelijk voor minimaal 
onderhoud en ononderbroken werking.         •
HBK Benelux
(0416) 286 040
www.hbm.com

Trillingstester
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etotaal.nl is de website voor het vinden van producten, leveranciers en het laatste nieuws. Met de wekelijkse 
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De S1G6C-serie van AR bestaat uit klasse-
A solid-state breedband-microgolfversterkers 
die primair zijn ontworpen voor EMC-
toepassingen. De S1G6C-serie vormt in com-
binatie met een U-serie versterker een unieke 
twee-versterker-oplossing die een frequentie-
gebied van 10 kHz tot 6 GHz bestrijkt. De 
eerste modellen in deze serie zijn de 75S1G6C 
en de 750S1G6C. De belangrijkste kenmer-
ken zijn: klasse-A solid-state-ontwerp voor 
EMC-testen; model 75S1G6 bereikt een 
minimaal nominaal CW-uitgangsvermogen 
van 75 W van 1 GHz tot 6 GHz; model 

750S1G6 behaalt een minimaal nominaal 
CW uitgangsvermogen van 750 W over 
een bereik van 1 GHz tot 4,2 GHz en 500 
W CW van 4,2 GHz tot 6 GHz met uit-
stekende harmonische prestaties van –30 
dBc typ. en –20 dBc min. Toepassingen 
zijn EMC-testen: draadloze componen-
ten voor commerciële, automotive, lucht-
vaart- en telecom-applicaties; R&D.       •
AR Benelux
(0172) 423 000
www.arbenelux.com

Breedband-microgolfversterkers

Vishay Intertechnology introduceert een 
nieuwe modulaire paneel-potentiometer 
die een hoog rotatiekoppel van 8 Ncm 
levert voor offroad-, luchtvaart- en indus-

triële toepassingen. Met 
maximaal zeven modules 
wordt de Vishay Sfernice 
P11H aangeboden in een 
compact formaat van 12,5 
mm met een asdiameter van 
6,35 mm. Het hoge rotatie-
koppel van de nieuwe com-
ponent zorgt voor stabiliteit 
onder zware omgevingsom-
standigheden zoals tem-
peratuurveranderingen en 
hoge luchtvochtigheid, ter-

wijl de potentiometer zijn instelling/aspo-
sitie behoudt bij blootstelling aan zware 
trillingen en schokken. De potentiometer 
biedt een soepele rotatie tijdens de gehele 
levensduur van 50.000 cycli, met een vari-
atie van minder dan 20%. De P11H wordt 
geleverd in de standaard weerstandswar-
den van 1 kΩ, 4,7 kΩ, 10 kΩ, 47 kΩ en             
100 kΩ.                                                   •
Vishay BC Components
(040) 259 07 00
www.vishay.com

Modulaire paneel-potentiometers

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