
Industriële automatisering
Met IO-Link verloopt 
de communicatie van 
sensor naar besturing 
probleemloos, bij 
lagere kosten, hogere 
productiviteit en een-
voudiger onderhoud

Industriële automatisering
Deze gecodeerde 
veiligheidsschakelaars 
werken contactloos 
met behulp van RFID-
technologie en zijn in 
verschillende maten en 
uitvoeringen leverbaar
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www.etotaal.nl

Safety en security voor IoT
Een machine moet veilig zijn en bestand zijn tegen 
hackers. 

Routing van differentiële signalen
Voor differentiële en gebalanceerde signalen gebruik je 
daarvoor ontwikkelde kabels, maar hoe geleid je die op 
een PCB.

U I T G E L I C H TU I T G E L I C H T
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Laagdrempelig 
diepzeeonderzoek
Nauwkeurig dieptes tot wel 6 km 

kunnen meten, vraagt om speciale 

piëzo-resistive druktransducers.

10

Sensoren
Met deze meter houdt 
men niet alleen de 
CO2-concentratie 
maar ook de tempera-
tuur, luchtvochtigheid 
en het fijnstofniveau in 
de gaten

8

Het portaal voor industriële 
veldinstrumentatie
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https://www.vierpool.nl
https://www.sensors.nl
https://www.top-electronics.com/en
https://batenburg.nl
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Wat is meer?
Zeventig jaar bij dezelfde baas wer-
ken, is iets dat uiterst zeldzaam is. 
Zelfs nu de krapte op de arbeids-
markt heel groot is en er van diverse 
kanten aangeraden wordt om men-
sen die met pensioen gaan toch in 
dienst te houden, zal nagenoeg 
niemand deze mijlpaal halen. Het 
is dan ook heel bijzonder dat in 
Engeland een dame dit wel voor 
elkaar gekregen heeft. Reden voor 
een feestje, al zal niet iedereen dit 
als een feestje zien. Zolang dezelfde 
werkplek in beslag nemen, geeft de 
jongere garde niet de gelegenheid 
om het stokje over te nemen. Je zult 
toch maar die baan willen hebben 
en daar al heel erg lang op moeten 
wachten. 

Hoe dan ook, Engeland viert feest 
zoals alleen de Engelsen dat kunnen 
doen, want deze heugelijke gebeur-
tenis mag niet onopgemerkt voorbij 
gaan. Iedereen viert mee, zelfs de 
minister president heeft een duit 
in het zakje gedaan. Wel een rare, 
want volgens mij heeft hij zelf niet 
door wat de consequentie van zijn 
‘cadeau’ is. Ter ere van het regerings-
jubileum van de koningin wil hij 
dat Engeland het metrisch stelsel, 
dat van de meter, de liter en de kilo-
gram, gaat verlaten om weer terug 
gaat naar het Imperial stelsel. Terug 
dus naar de inch, de foot en de yard, 
en alle andere eenheden die bij dit 
stelsel horen.

Wat de Engelsen hiervan vinden 
weet ik niet, maar ik vind het niet 
slim. Ze zonderen zich nog weer 
verder van Europa af. Daarnaast 
doet het ook iets met je gevoel. Een 
snelheid van 100 km/h rijden met je 
auto voelt toch veel sneller aan dan 
62 miles/h. En Boris, wat denk je 
van een meter bier. Dat is toch echt 
iets meer dan een yard bier. Wel 9 
centimeter.

Ewout de Ruiter

LoRaWAN heeft zich ontwikkeld tot 
een uitstekende communicatie-oplos-
sing in het IoT. Hier heeft The Things 
Network (TTN) in hoge mate aan bij-
gedragen. The Things Network is inmid-
dels opgewaardeerd naar The Things 
Stack Community Edition (TTS (CE)). 
De TTN V2-clusters werden eind 2021 
gesloten. Dit boek laat de noodzakelijke 
stappen zien om LoRaWAN-nodes te 
gebruiken met TTS (CE) en eventueel 
het gateway-netwerk uit te breiden met 
een eigen gateway. Inmiddels zijn er 
zelfs LoRaWAN-gateways die geschikt 
zijn voor mobiel gebruik en waarmee 
men via een mobiele telefoon verbin-
ding kan maken met de TTN-server. 
Er worden verschillende commerciële 
LoRaWAN-nodes gepresenteerd, als-

Boek: Develop and Operate Your
LoRaWAN IoT Nodes

mede nieuwe, goedkope en batterijgevoede 
hardware voor de zelfbouw van autonome 
LoRaWAN-nodes. Het registreren van 
LoRaWAN-nodes en -gateways in TTS 
(CE), het beschikbaar maken van de verza-
melde gegevens via MQTT en visualisatie 
via Node-RED, Cayenne, Thingspeak en 
Datacake maken complexe IoT-projecten 
en volledig nieuwe toepassingen mogelijk 
tegen zeer lage kosten. Aan de hand van dit 
boek kan men gegevens die zijn verzameld 
met batterijgevoede sensoren (LoRaWAN-
nodes) draadloos via internet beschikbaar 
maken en visualiseren. Men leert de basis 
voor smart city- en IoT-toepassingen die 
het mogelijk maken om bijvoorbeeld lucht-
kwaliteit, waterstanden en sneeuwhoogtes 
te meten, vrije parkeerplaatsen te vinden 
(smart parking) en de straatverlichting intel-

De toenemende digitalisering van het elektri-
citeitsnet brengt cyberdreigingen en -risico’s 
met zich mee. In de Control Room of the 
Future (CRoF) van de TU Delft wordt het 
elektriciteitsnet digitaal weerbaar gemaakt. 
Deze bijzondere onderzoeksfaciliteit biedt 
unieke mogelijkheden om de integratie van 
nieuwe energiebeheertechnologieën in het 
slimme elektriciteitsnet te onderzoeken, te 
ontwikkelen en te testen. De CRoF is een 
soort proeftuin waarin allerlei soorten ver-
storingen tegen het licht worden gehouden, 
waaronder cyberaanvallen. Door de snelle 
transitie naar duurzame energie kan ons 

Digitale weerbaarheid voor het elektriciteitsnet
elektriciteitsnetwerk in grote problemen 
raken. Daarom is veel onderzoek nodig. 
Want is het Nederlandse netwerk bijvoor-
beeld bestand tegen een nieuw windmolen-
park voor de kust van Zandvoort? Hoe blijft 
alles stabiel als er miljoenen zonnepanelen 
zijn geïnstalleerd bij individuele huiseigena-
ren? En hoe kan iedereen in de toekomst zijn 
elektrische auto opladen? Met behulp van 
een digital twin, een digitale tweelingbroer 
van het Nederlandse elektriciteitsnetwerk, 
kunnen allerlei scenario’s worden getest. In 
de controlekamer worden nieuwe operati-
onele technologieën getest, variërend van 
innovatieve energiebeheersystemen die aan 
de universiteit zijn ontwikkeld tot hard- en 
softwareoplossingen van industriële part-
ners. Op die manier kan worden onderzocht 
hoe de daadwerkelijke opwekking en het 
daadwerkelijke verbruik in balans kunnen 
worden gebracht. Kunstmatige intelligentie 
en machine learning spelen een belangrijke 
rol bij het vormgeven van het toekomstige 
elektriciteitsnet. Naarmate de werking van 
het elektriciteitsnet complexer wordt, is 
meer automatisering en intelligentie nodig. 

In het geval van het elektriciteitsnet kan AI 
worden beschouwd als een soort automa-
tische piloot. Tegenwoordig raken piloten 
alleen de besturing aan tijdens het opstijgen 
en landen, of wanneer er iets onverwachts 
gebeurt. Omdat het elektriciteitsnet meer en 
meer digitaal wordt, wordt ook cyberveilig-
heid een steeds belangrijker onderwerp. Als 
slechts een paar transmissielijnen kwaadwil-
lig worden gesaboteerd, zullen andere lijnen 
de stroom oppikken, overbelast raken en 
onder bepaalde stressomstandigheden auto-
matisch worden losgekoppeld. Dergelijke 
cyberaanvallen kunnen storingen veroorza-
ken die vervolgens uitmonden in een ket-
tingreactie die heel Europa treft, aangezien 
alle elektriciteitsnetten onderling verbonden 
zijn. Alles bij elkaar is de CRoF een onge-
evenaarde proeftuin voor de industrie. Het 
is ecosysteem van industriële partners, waar-
onder leveranciers als Siemens en General 
Electric, netbeheerders als TenneT en distri-
buteurs als Stedin.                                       •
TU Delft
www.tudelft.nl

ligent aan te sturen (smart lighting). Het 
boek is ook als e-boek (PDF) verkrijg-
baar.                                                        •
Elektor
www.elektor.nl

Als onderdeel van de volgende gene-
ratie neuromorfisch-analoge signaal-
processoren (NASP) van Polyn zul-
len Polyn Technology en Fraunhofer 
Mikroelektronik een speciale pro-
cesoptimalisatie ontwikkelen. Het doel 
van het project is om de ontwikkeling 
van het analoge ontwerp van ultra low 
power Tiny AI NASP-chips te verfij-

Neuromorfisch-analoge signaalprocessor
nen, waardoor een breed scala aan betaal-
bare on-sensor edge AI-oplossingen 
wordt. De NASP-chip is een technologi-
sche doorbraak die bedoeld is om intel-
ligentie toe te voegen aan verschillende 
sensoren die worden gebruikt in weara-
bles, voorspellend onderhoud en andere 
IoT-toepassingen. Hij bevat kunstmatige 
neuronen (knooppunten die berekenin-

gen uitvoeren) en axonen (verbindingen 
met gewichtsfactoren tussen de knoop-
punten); neuronen worden geïmple-
menteerd met operationele versterkers 
en axonen met behulp van dunnefilm-
weerstanden.                                         •
Polyn Technology
https://polyn.ai/

https://maptools.nl
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Seminar: de uitdagingen van het 
Internet of Things
Op 27 september trapt  WoTS 2022 af met een seminar over Internet 
of Things (IoT). Het IoT speelt een steeds grotere rol in applicaties 
voor consumenten en de industrie. Dit brengt praktische voordelen 
met zich mee, maar ook risico’s op het gebied van online veiligheid 
en privacy. Tijdens het seminar praten zes experts u in één ochtend 
bij over de uitdagingen rondom IoT en hoe we die het hoofd kunnen 
bieden.

Jan Vonk van Betronic opent het seminar met een lezing over de prak-
tische en financiële aspecten van IoT-toepassingen binnen het bedrijfs-
leven. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld bespreekt hij de zake-
lijke afwegingen die van belang zijn rond IoT-besluitvorming. Arco 
Snoey van TOP-electronics introduceert tijdens zijn presentatie een 
batterij met een uitzonderlijk lange levensduur, waardoor u in de toe-
komst mogelijk nooit meer een batterij van een IoT-apparaat hoeft te 
vervangen!

Traceren van spullen en mensen
Als u geïnteresseerd bent in het traceren van spullen en zelfs mensen 
via IoT dan moet u beslist de lezing van Mathias Laursen bezoeken. 
Hij vertelt namens C.N. Rood over de voor- en nadelen van trac-
king via ultra wide band. De ochtend wordt afgesloten door Douwe 
Schoenmakers van Arcobel en Thomas Brekelmans van Anyware. Zij 
leggen uit hoe het arbeids- en kennistekort in het spoor door de inzet 
van IoT verholpen kunnen worden.

Inspirerende ochtend
Ook Telerex en Althen verzorgen een lezing, maar de onderwerpen zijn 
momenteel nog niet bekend. Dagvoorzitter Herman Tuininga, direc-
teur van Salland Electronics, verbindt de lezingen aan elkaar. Kortom: 
het wordt een inspirerende ochtend die u beslist niet wilt missen! De 
toegang tot het seminar is gratis voor bezoekers van WoTS, maar meld 
u vooraf wel even aan.  

https://www.databadge.net/wots2022/reg/ of https://fhi.nl/wots/

‘Er is een drastische optimaliseringsslag 
in de recycling en circulariteit van zonne-
panelen nodig’, stelde Harald Kerp van 
TNO tijdens het zonne-energiecongres 
Sunday dat op 8 juni 2022 is gehouden. 
Er komt een enorme golf van afgedankte 
producten aan. Dat betreft allereerst de 
zonnepanelen die vanaf 2010 in steeds 
grotere getalen in Nederland zijn geïn-
stalleerd en die na 20 à 25 jaar het einde 
van hun leven hebben bereikt. Die zijn 
niet gemaakt met het oog op recycling. 
Tussen het glas is alles met elkaar ver-
lijmd vanuit het oogpunt van mecha-

Recycling van zonnepanelen kan beter

 enieuws

Inefficiëntie, gebrek aan gekwalificeerd perso-
neel en onvoldoende overzicht van het totale 
logistieke proces. Ruim 80% van de bedrij-
ven die actief zijn in de industrie, groothan-
del, grote detailhandel en transport en logis-
tiek geeft aan dat er ruimte is voor verbetering 
van hun logistieke processen. In productiebe-
drijven wordt door bijna een derde het te laat 
aanleveren van onderdelen/materialen op het 
moment van productie als grootste probleem 
genoemd. Automatisering, digitalisering, 
robotisering en AI ziet men als de belangrijk-
ste middelen om de knelpunten op te lossen. 
Dit blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd in 
opdracht van CLS iMation. Optimalisering 
en/of uitbreiden van de automatisering en van 
de digitalisering worden het meest naar voren 
gebracht als oplossing van de problemen. Men 
verwacht dat de te vernieuwen logistieke orga-
nisatie het mogelijk zal maken om direct in 
te grijpen als er iets fout gaat en men goed 
inzicht en overzicht heeft van het totale pro-
ces. Daaraan gekoppeld ziet men graag een 
leverancier die direct beschikbaar is bij proble-

men en als consultant het bedrijf terzijde staat. 
De meeste respondenten geven aan dat zij 
onvoldoende overzicht van het totale logistieke 
proces hebben en ook onvoldoende inzicht 
hebben hoe de verschillende onderdelen van 
het logistieke proces samenwerken hebben. 
Daardoor wordt het steeds moeilijker om pro-
blemen bij bestaande logistieke processen aan 
te pakken, omdat men niet precies weet waar 
de knelpunten zitten.                                     •
CLS iMation
www.cls-imation.com

Veel bedrijven hebben intralogistieke 
problemen

De gratis te raadplegen ‘Handreiking energieopslag en 
netinpassing’ staat vol praktische tips rond deze thema’s. De 
Handreiking is vanaf nu beschikbaar via ISSO Open, en 
daarnaast wordt het een bijlage bij het vernieuwde Handboek 
Zonne-energie. Op 23 april 2022 werd er in Nederland voor 
het eerst méér elektriciteit opgewekt met zonnepanelen en 
windturbines dan er werd verbruikt. Die dag bereikte de 
productie soms meer dan 100% van het totale stroomver-
bruik van dat moment. Dit gegeven maakt duidelijk dat de 
vraag naar, en kennis over, goede inpassing van duurzaam 
opgewekte elektrische energie toeneemt. De ‘Handreiking 
energieopslag en netinpassing’ kan daarbij van pas komen. 
Accu’s zijn een voor de hand liggende vorm van opslag, maar 
in de Handreiking wordt ook aandacht besteed aan andere 
conversievormen, zoals energieopslag in warm water en, voor 
de toekomst, ook in gassen zoals waterstof. Ook behandelt 
dit document, tot op zekere hoogte, de opbouw en wer-
king van de elektriciteitsmarkt. Dat is voor een installateur 

‘Handreiking energieopslag en netinpassing’

belangrijke informatie. Het helpt hem in 
zijn gesprek met opdrachtgevers, om uit te 
leggen welke vormen van energieopslag nu, 
maar zeker in de toekomst, belangrijk zijn en 
worden.                                                      •
ISSO
open.isso.nl

nische robuustheid en bescherming tegen vocht. Dat 
maakt dat met de huidige recyclingtechnieken slechts een 
laagwaardige secundaire stroom grondstoffen kan wor-
den teruggewonnen, bijvoorbeeld glas met lijmresten en 
vervuild silicium. Volgens Kerp is het organiseren van de 
recycling van zonnepanelen een van de grote uitdagingen 
waar de zonne-energiesector mee geconfronteerd wordt. 
Wat zijn de huidige technische mogelijkheden voor ver-
werking, wat is er over 5 à 10 jaar mogelijk, hoe groot 
is nu exact die afvalstroom die er aan komt, wat zijn de 
kosten, welke waarde vertegenwoordigt die… dat zijn 
de vragen waar nu een antwoord op moet komen. Kerp 
noemde in dit verband de onzekerheid over het volume 
zonnepanelen dat in Nederland zal worden geïnstalleerd, 
bijvoorbeeld als gevolg van de problemen ten aanzien 
van netcapaciteit. Er moeten grote stappen worden gezet, 
bijvoorbeeld op het gebied van recycling-vriendelijk ont-
werpen, hergebruik, het ontwikkelen van innovatieve 
afvalverwerkingstechnieken en het uitbannen van giftige 
materialen in producten.                                                  •
Sunday
www.sundaynl.nl

Eénrichtings-supergeleider
Associate Professor Mazhar Ali en zijn onderzoeksgroep aan de TU 
Delft hebben éénrichtings-supergeleiding zonder magnetische velden 
ontdekt, iets wat sinds de ontdekking van supergeleiding in 1911 voor 
onmogelijk werd gehouden. De ontdekking, die inmiddels in Nature 
is gepubliceerd, maakt gebruik van 2D-kwantummaterialen en is een 
eerste stap op weg naar supergeleidende computers. Supergeleiders 
kunnen elektronica honderden malen sneller maken, en dat zonder 
energieverlies. In de 20e eeuw hebben veel wetenschappers – waar-
onder Nobelprijswinnaars – zich gebogen over de aard van superge-
leiding, die in 1911 door de natuurkundige Kamerlingh Onnes werd 
ontdekt. In supergeleiders loopt een stroom door een draad zonder 
enige weerstand, wat betekent dat het remmen van deze stroom of 
zelfs het blokkeren ervan nauwelijks mogelijk is – laat staan om de 
stroom in slechts één richting te laten lopen en niet de andere. Dat 
het dr. Heng Wu en dr. Yaojia Wang, de hoofdonderzoekers in Ali’s 
groep die dit onderzoek heeft uitgevoerd, toch is gelukt éénrichtings-
supergeleiders te ontwikkelen – noodzakelijk voor computers – is 
opmerkelijk: men kan het vergelijken met de uitvinding van een spe-
ciaal soort ijs dat geen wrijving geeft in de ene richting, maar onover-
komelijke wrijving als men de andere kant op schaatst. De voordelen 
van de toepassing van supergeleiders in elektronica zijn tweezijdig. 
Met supergeleiders kan elektro-
nica honderden keren sneller wor-
den, en door supergeleiders in 
ons dagelijks leven toe te passen 
zou IT veel groener worden: een 
supergeleidende draad van hier 
naar de maan zou de energie zon-
der verlies transporteren.           •
Technische Universiteit Delft
www.tudelft.nl
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Fluke opent zijn nieuwe Europese 
hoofdkantoor in Eindhoven (5657 
BX Eindhoven, Brainport Industries 
Campus, Cluster 1) met onder meer 
een customer experience centre van 
400 m2. Klanten kunnen daar niet 
alleen kennismaken met het Fluke-
gereedschap, maar kunnen ook 
ervaren hoe het in de praktijk wordt 
gebruikt. 
www.fluke.nl

Het applicatieteam van Lenze is uit-
gebreid met Jeroen de Hond. Jeroen 
heeft een schat aan ervaring en ken-
nis opgebouwd bij Schneider Electric 
(Elau) en in zijn lange loopbaan al 
menig applicatieproject succesvol 
begeleid. Lenze zal Jeroen inzetten 
als Application Engineer Automation 
Systems; na zijn opleiding binnen 
Lenze zal hij bestaande en nieuwe 
projecten begeleiden. 
www.Lenze.com

Farnell heeft een distributieover-
eenkomst getekend met Kunbus 
om zijn portfolio van oplossingen 
voor industriële automatisering en 
besturingstoepassingen verder uit te 
breiden. Ontwerpingenieurs kunnen 
tijd en geld besparen bij het gebruik 
van de apparaten, gateways en 
uitbreidingsmodules uit het Kunbus-
portfolio om Industry 4.0 in hun 
bedrijf te implementeren. 
http://nl.farnell.com

Op onlangs is de nieuwe website 
van Rittal online gegaan. Op deze 
nieuwe website (www.rittal.nl) kun-
nen klanten van Rittal nog sneller 
hun antwoorden vinden op ontwik-
kelingen als digitalisering en digitale 
transformatie en op ontwikkelingen 
als Smart Industry (Industry 4.0). 
www.rittal.nl

Het boekjaar 2021 was een record-
jaar voor de Pilz Group. Het bedrijf 
realiseerde een omzet van 348,4 
miljoen euro, een omzetstijging van 
ongeveer 22 procent ten opzichte 
van het voorgaande jaar. Na de 
wereldwijde economische crisis, een 
cyberaanval en de Covid-pandemie 
heeft het familiebedrijf het omzetni-
veau van 2018 overtroffen. 
www.pilz.nl

Om de ontwikkeling van energie-
winning op wegen te versnellen, 
slaan de provincies Noord-Holland, 
Noord-Brabant en Zuid-Holland de 
handen ineen. Er worden 2 fietspa-
den (langs de N232 ter hoogte van 
Vijfhuizen en langs de N285 bij 
Wagenberg) bedekt met zonnepa-
nelen. De provincies willen hiermee 
meer leren over deze veelbelovende 
techniek voor duurzame opwekking 
van zonne-energie. 
www.noord-holland.nl

‘Handreiking energieopslag en netinpassing’

Meer dan de helft van Nederland vindt 
dat de overheid verantwoordelijk is voor 
hun cyberveiligheid. Deze Nederlanders 
werden eerder dit jaar dan ook op hun 
wenken bediend door de aanstelling van 
een staatssecretaris van Digitalisering. 60 
procent van de Nederlanders vindt dat 
een goede zet van de overheid. Met de 
toename van digitalisering en cyberaan-
vallen vinden Nederlanders het belangrijk 
dat er iemand is die de cyberveiligheid 
waarborgt. De overheid is, volgens de res-
pondenten, dus de eerste partij die moet 
zorgen voor een veilige omgeving op het 
internet. Daar zijn wel fundamentele ver-
anderingen voor nodig, zegt 88 procent. 
Met de invoering van een nieuwe post – 
staatssecretaris van Digitalisering – is er 

Cyberveiligheid in handen van de overheid?
door de Nederlandse overheid al een goede 
stap gezet. Toch heeft de staatssecretaris nog 
vertrouwen te winnen bij het Nederlandse 
volk. Bijna de helft is namelijk bang dat er 
belangrijke informatie rondom cybervei-
ligheid zal worden achtergehouden door 
de staatssecretaris. Het vertrouwen kan 
dus nog flink omhoog. Ook in het beleid 
hebben Nederlanders maar weinig vertrou-
wen; slechts 52 procent zegt vertrouwen 
te hebben in de grote stappen die daarin 
beschreven worden. De nieuwe staatsse-
cretaris krijgt direct een takenpakket mee 
van de Nederlander. In de top-drie staan 
het garanderen van de digitale veiligheid 
van Nederland, het strenger aanpakken van 
cybercriminelen en als derde vindt men 
dat er voor gezorgd moet worden dat dat 

persoonsgegevens veilig zijn. Het volledige 
onderzoeksrapport ‘Cybersecurity is essenti-
eel voor digitaal fundament van de samenle-
ving’ is hier te downloaden: https://telindus.
nl/over-telindus/nieuws/cyberveiligheid-
moet-in-handen-zijn-van-de-overheid/      •
Telindus Nederland
www.telindus.nl

Zonder ogen kunnen zien. Het klinkt als een wonder, maar 
over niet al te lange tijd moet een nieuwe hersenchip blinde 
mensen weer beelden kunnen laten waarnemen. PhD-student 
Adedayo Omisakin werkte aan de draadloze communicatie 
van en naar dit innovatieve implantaat. De slimme bril van 
TU Delft-startup Envision heeft een ingebouwde camera en 
kan gebruikers weer een stuk zelfstandigheid geven door tek-
sten te lezen of objecten terug te vinden. Maar om blinden 
en slechtzienden echt weer te laten zien in beelden - welis-

Draadloze communicatietechnologie helpt
blinden te zien

waar opgebouwd uit pixels - moet de brilcamera aan een implantaat gekoppeld 
worden. Dat is dan ook het doel van het Nederlandse onderzoeksprogramma 
NESTOR, een consortium met wetenschappers van onder meer het Nederlands 
Herseninstituut, Universiteit Twente, Radboud Universiteit, Maastricht 
University en de TU/e. In het kort worden de camerabeelden van de bril die de 
blinde draagt, bewerkt in een mini-computer en vervolgens draadloos doorge-
stuurd naar een hersenchip. Die bestaat uit vele elektrodes die met elektrische 
stroompjes cellen in de visuele hersenschors kunnen prikkelen. Samen met 
PhD-student Tom van Nunen en projectleider Mark Bentum houdt Omisakin 
zich binnen het NESTOR-project bezig met de vereiste draadloze communi-
catie. Bij veel blinden zijn de zenuwen tussen de ogen en hersenen beschadigd 
en is de enige optie directe stimulatie van de visuele hersenschors. Daar zijn een 
externe camera, beeldverwerking en geïmplanteerde elektrodes voor nodig. En 
het liefst geen draden, om infecties in het hersengebied te voorkomen, maar 
ook omdat de patiënt dan veel mobieler is. De elektrodes zijn gerangschikt in 
een raster van 16 tegels met elk 64 elektrodes. In totaal dus 1024 elektrodes. Er 
is voor gekozen om de centrale zendontvanger die met de tegels communiceert, 
net onder de huid te plaatsen. Zo wordt onnodig signaalverlies door de schedel 
voorkomen.                                                                                                     •
TU/e
www.tue.nl

https://www.cnrood.com
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Safety en security voor IoT
Deze gaan vandaag de dag hand in hand

Hoe goed de stand van de machinebouw en de industrie ook is op het gebied van safety, op het gebied van security laat die helaas nog 

te wensen over. Security, of ook wel de beveiliging tegen hackers en andersoortige inbreuk door veelal ongewenste personen, is al 

lang niet meer één van die onderwerpen die misschien af en toe aan de orde moeten worden gesteld. Nee, het is momenteel misschien 

wel het belangrijkste en meest urgente onderwerp in de machinebouw, en zelfs in de hele industrie. 

hoefden de exploitanten van installaties zich 
over safety geen zorgen meer te maken, zolang 
daarna bij de machine geen belangrijke veran-
deringen meer werden uitgevoerd. Die tijden 
zijn echter voorbij, want door de bedreigingen 
uit de cyberwereld is security een onmisbaar 
element voor safety geworden.

Vroeger was security in de vorm van IT-veiligheid de taak 
van de informatietechnologie (IT). Tegenwoordig zijn ook 
productie- en industriële installaties sterk verbonden met 
de informatietechnologie. We noemen dit OT of Industrial 
Security. Industrial Security beschrijft de bescherming van 
productie- en industriële installaties tegen opzettelijk of 
onbedoeld geïntroduceerde fouten. Het doel van Industrial 
Security is om de beschikbaarheid van machines en instal-
laties alsmede de integriteit en vertrouwelijkheid van machi-
nale gegevens en processen te waarborgen.
Safety gaat over de functionele veiligheid van installaties, 
dus de bescherming van mens en milieu tegen voorzienbare 
bedreigingen die van machines kunnen uitgaan. Hierbij 
mogen restrisico’s, die min of meer aanwezig zijn, de aan-
vaardbare niveaus niet overschrijden. Om dit te garanderen, 
worden onder meer componenten zoals veiligheidsrelais 
en veiligheidsschakelaars gebruikt, die ervoor zorgen dat 
de machine bij een probleem in een veilige toestand wordt 
gebracht, waardoor geen gevaar voor mens, machine en 
milieu wordt veroorzaakt.
Nadat de functionele veiligheid van een machine overeenkom-
stig de voorschriften van de machinerichtlijn was goedgekeurd, 

Het motto bij Pilz over dit onderwerp is; “als 
ik geen controle heb, staat het bedrijf en de 
veiligheid van mijn werknemers op het spel: 
zonder security geen safety en zonder safety 
geen bescherming van de mens”. 
Pilz is ervan overtuigd dat alleen een holis-
tische visie op safety en security de bescher-
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Safety en security voor IoT
Deze gaan vandaag de dag hand in hand

Afbeelding 1. Door gebruik te maken van RFID-technologie is PITmode een meer dan 
intelligent sleutelsysteem.

ming van mens en machine kan garanderen. Daartoe is het 
absoluut noodzakelijk om ook security-maatregelen recht-
streeks in de apparaten (zoals besturingen) te implemente-
ren. Daarbij moet de hele levenscyclus van het systeem in 
aanmerking worden genomen. Security begint dus al bij de 
ontwikkeling.
Pilz laat zijn Functional Safety Management (FSM), d.w.z. 
de “safety”, al ongeveer 20 jaar controleren en certificeren en 
sinds enkele jaren stemt Pilz zijn ontwikkelingsprocessen ook 
af op IEC 62443-4-1 “Veiligheid voor industriële controle- 
en automatiseringssystemen - Deel 4-1: Lifecycle vereisten 
voor ontwikkeling van veilige producten” en ontwikkelt het 
bedrijf aantoonbaar “secure”. TÜV Süd heeft dit nu in een 
audit gecertificeerd. De certificering is strategisch gezien van 
even groot belang als de certificeringen voor functionele vei-
ligheid. Deze weg wil Pilz ook gaan bewandelen voor secu-
rity. Niet alleen heeft het bedrijf al de nodige slimme com-

ponenten voor deze taak ontwikkeld, maar heeft ook teams 
in het leven geroepen die klanten kunnen helpen met het op 
orde brengen van dit stuk van de veiligheid.

Wisselwerkingen
Omdat productieprocessen door safety-functies kunnen 
worden onderbroken, wordt vaak geprobeerd deze – illegaal 
– te omzeilen, wat tot nu toe met name met behulp van 
mechanische maatregelen wordt voorkomen. Een voorbeeld 
hiervan zijn verzegelde schroeven, die voorkomen dat vei-
ligheidsschakelaars eenvoudig kunnen worden verwijderd. 
Tegenwoordig is het echter mogelijk deze manipulaties 
via het netwerk uit te voeren. Wanneer bijvoorbeeld een 
machine bij een signaal uit een lichtscherm overschakelt 
naar een bepaalde veilige toestand, kan door het veranderen 
van het programma van de besturingscomputer de signale-
ring uit het lichtscherm niet meer gevolgd worden. Hierdoor 
is de beveiligingsfunctie uitgeschakeld en blijft de machine 
gewoon actief in plaats van te reageren zoals gewenst is.
Anderzijds kunnen safety-mechanismen ook worden 
gebruikt om machines via het netwerk gericht tot stilstand te 
brengen. Hiervoor hoeft alleen de datacommunicatie te wor-
den onderbroken. Safety-mechanismen controleren immers 
cyclisch of netwerkdeelnemer aan de andere kant van de ver-
binding nog actief zijn. Als er geen antwoord volgt, stopt de 
machine. Een mogelijkheid om dit te bewerkstelligen, zijn 
bijvoorbeeld DoS-aanvallen die een overbelasting in het net-
werk veroorzaken.
Via het netwerk worden echter niet alleen productieproces-
sen belemmerd, maar er dreigen ook nog andere risico’s. 
Aanvallers kunnen ook safety-mechanismen gebruiken die 
controleren of de aandrijving van een machine wordt aan- of 
uitgeschakeld. Als deze mechanismen zodanig worden ver-
anderd dat de aandrijving continu loopt, kan dit ertoe leiden 
dat een machine in het ergste geval wordt vernield. Daarom 
worden windturbines vaak dubbel en drievoudig beveiligd.

Lokaal
Het bedrijfsmoduskeuze- en toegangsautorisatiesysteem 
PITmode verenigt safety- en security-functies in één systeem 
(afbeelding 1). Hiermee is het mogelijk om de toegangs-
rechten op machines en installaties te regelen. Hij wordt dus 
gebruikt om de toegang ter plaatse te regelen. Hierbij moet 
u denken aan de rechten die operators hebben die anders zijn 
dan die van servicepersoneel, maar ook om bijvoorbeeld de 
softwarematige rechten te regelen voor een USB-stick met 
nieuwe software of data. Met de RFID-transpondersleutels 
met intern geheugen voor het opslaan van de toegangsrech-
ten, zijn deze rechten veel beter te regelen dan bijvoorbeeld 
met wachtwoorden die vrij gemakkelijk te delen zijn of zelfs 
te achterhalen zijn.
PITmode-apparaten kunnen dus worden gebruikt in machi-
nes en installaties waarin tussen verschillende besturings-
processen en bedrijfsmodi moet worden geschakeld. Via 
de gecodeerde transpondersleutels met RFID-technologie 
kunnen aan elke medewerker de aan zijn vaardigheden aan-

Afbeelding 2. De firewall van Pilz beschermt de machine tegen indringers die van buiten 
komen.

gepaste machinevrijgaves en rechten worden verleend. De 
veilige evaluatie-eenheid (Safe Evaluation Unit) herkent de 
ingestelde bedrijfsmodus zoals bijvoorbeeld automatisch 
bedrijf, handmatig ingrijpen onder beperkte voorwaarden of 
servicebedrijf, evalueert hem en schakelt functioneel veilig 
om. Hierdoor worden een foutieve bediening en manipulatie 
voorkomen en mens en machine beschermd.
Nieuw bij de PITreader S is de integratie van de OPC 
UA-standaard waarbij gebruik gemaakt wordt van certifica-
ten. Deze verhogen enerzijds de veiligheid van de commu-
nicatie tussen server en client. Anderzijds zorgt de PITreader 
S voor een uitbreiding van de aansluitmogelijkheden op sys-
temen van andere fabrikanten die eveneens OPC UA “spre-
ken”. 
Uiteraard kan er met een PITreader S worden voldaan aan 
eisen ten aanzien van het toegangsbeheer voor machines en 
installaties. Of het nu gaat om eenvoudige vrijgave, als er 
authenticatie voor bepaalde functies moet worden gereali-
seerd of als er een complexe hiërarchische autorisatieoplos-
sing nodig is.

Van buiten
Omdat machines meer en meer via een netwerk op de één of 
ander manier verbonden zijn met internet, moet toegang van 
buiten ook op een goede manier beveiligd worden. Pilz heeft 
daar al een tijd de firewall SecurityBridge voor. Deze bevei-
ligt in het besturingsnetwerk de verbindingen van de diag-
nose- of configuratietools met de besturingen. Manipulatie 
vanuit de buitenwereld weet deze te voorkomen door o.a. 
gebruik te maken van VPN-tunnels. Daarbij weet hij de data 
praktisch zonder vertraging over te dragen. 
De firewall is ontwikkeld volgens de norm IEC 62443-4-1 
en is zonder aanpassing van netwerkparameters te installe-
ren. Daarbij zijn wijzigingen in de configuratie alleen door 
bevoegde gebruikers aan te brengen. Ongeoorloofde veran-
deringen in het project weet hij te voorkomen door gebruik 
van controle van de checksum (CRC) en beschikt hij over 
uitgebreide diagnosefuncties.

Regelgeving
Als “ambassadeur van de veiligheid” werkt Pilz al tientallen 
jaren intensief mee aan de vormgeving van de huidige nor-
men en richtlijnen. Meer dan 30 Pilz-experts zijn in bijna 80 
normcommissies actief betrokken bij de uitwerking van circa 
100 product- en toepassingsnormen en zetten zich in voor de 
totstandkoming van veiligheidsnormen over de hele wereld. 
Normen zijn leuk, maar echte handhaving vraagt om wetge-
ving. Ook dat ontstaat op vele plekken in de wereld. Naast 
veiligheid zal binnenkort dus de beveiliging tegen onge-
wenste indringers ook in vele landen wettelijk vastgelegd 
zijn. Zeker vandaag de dag is dat geen overbodige luxe.      •
Voor meer informatie www.etotaal.nl/achtergrond, 
artikel ‘Safety en security voor IoT’.

www.pilz.nl
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De AEWPT is een uitgebreide maar toch eenvoudige CO2-
binnenklimaatmeter voor gebruik in  scholen, huizen, kantoren en 
andere gebouwen en ruimtes. Het mooie en duidelijke kleurendisplay 
laat naast het CO2-niveau ook de relatieve vochtigheid, de temperatuur 
en het fijnstofniveau zien. 

CO2-, fijnstof-, temperatuur- en 
luchtvochtigheidsmeter in één

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

Deze meetwaarden bepalen of een ruimte ‘gezond’ 
is of niet, en of er al dan niet geventileerd moet 
worden. Dat is natuurlijk essentieel voor ruim-
tes waar veel mensen verblijven, zoals kantoren, 
clubgebouwen, kerken, vergaderruimtes, scholen 
enzovoort. Indien er niet voldoende of niet op 
tijd wordt geventileerd, kan dat resulteren in een 
verslechterd binnenklimaat met als mogelijke 
gevolgen sufheid, hoofdpijn en misselijkheid.

De AEWPT is voorzien van instelbare alarmen/schakelpun-
ten (zowel akoestisch als visueel). Men wordt dus gealar-
meerd zodra de CO2-waarde te hoog is. Hetzelfde geldt voor 
de fijnstofwaarden. Ook is het mogelijk om de ventilatie 
te schakelen met de relaiscontacten op de achterzijde van 
het display (afhankelijk van de CO2-, fijnstof- en relatieve 
vochtigheidswaarden). De CO2-meting is gebaseerd op een 
NDIR-meting. De meter beschikt over een RS485-uitgang 
en kan draadloos met een app worden gekoppeld.

Het display kan niet alleen als tafelmodel maar ook als 
wandmodel worden gebruikt.
Meer informatie is te vinden op https://aesensors.nl/
producten-en-toepassingen/gas-sensoren/binnenklimaat-
module/                                                                           •
AE Sensors BV
(078) 621 31 52
www.aesensors.nl

De embedded markt heeft behoefte aan beter presterende maar 
desondanks zuinige AI-oplossingen die kunnen worden ingezet 
aan de edge, waar het stroomverbruik vaak een kritische factor 
is. AI-oplossingen vereisen in veel gevallen geavanceerde beeld- 
en audiomogelijkheden die doorgaans alleen te vinden zijn op 
hoogwaardige multi-core microprocessoren – die helaas ook veel 
meer stroom verbruiken. Om ontwikkelaars toegang te bieden tot 
beter presterende periferie zonder dat dit ten koste gaat van het 
stroomverbruik, heeft Microchip de SAMA7G54 ARM Cortex 
A7-gebaseerde MPU met een kloksnelheid tot 1 GHz ontwikkeld. 
De SAMA7G54 bevat zowel een MIPI CSI-2 camera-interface als 
een traditionele parallelle camera-interface, waardoor ontwikke-

laars low-power stereo vision-toepassingen 
kunnen ontwerpen met een nauwkeurige 
dieptewaarneming. De SAMA7G54 inte-
greert ook Arm TrustZone-technologie 
met veilig opstarten, veilige sleutelopslag 
en cryptografie. Klanten kunnen samen-
werken met de beveiligingsexperts van 
Microchip om hun beveiligingsbehoeften 
te evalueren en het beschermingsniveau te 
implementeren dat geschikt is voor hun 
ontwerp. Microchip biedt zowel hard-
ware- als software-ontwikkelingsonder-
steuning voor de SAMA7G54. De evalu-
atiekit SAMA7G54-EK is voorzien van 
connectoren en uitbreidingsheaders voor 
eenvoudige aanpassing en snelle toegang 
tot geavanceerde embedded functies.       •
Microchip Technology Europe BV
(0416) 690 399
www.microchip.com

AC/DC-converter

Zuinige single-core processor

De RAC20E-K/277 is een 20 W AC/
DC-converter met hoge vermogens-
dichtheid die de E-K-serie van RECOM 
aanvult. Speciale kenmerken zijn onder 
meer de OVC III-classificatie tot 2000 m 
hoogte (OVC II tot 5000 m) en een breed 
bedrijfstemperatuurbereik van –40 °C tot 
+90 °C met derating, waardoor hij bijzon-
der geschikt is voor toepassingen in ruwe 
omgevingen, zoals EV-laders langs de weg, 
industriële omgevingen en testen en meten. 
Het ontwerp, met afmetingen van slechts 
52,7 x 27,6 mm, heeft dezelfde afmetin-
gen als de bestaande modules uit de 20 W 
K-series, maar is compatibel met andere 
industriestandaarden door een andere pin-
ning. De 20 W AC/DC-converter heeft 
een hoge isolatiewaarde van 4 kVAC. Hij 
levert over een zeer breed ingangsspan-
ningsbereik van 85...305 VAC het volle-
dige uitgangsvermogen. Er zijn (enkele) 

uitgangsspanningen van 5 V, 12 V of 24 
V beschikbaar; elk met een rendement van 
meer dan 80 procent. Het verbruik in rust 
bedraagt minder dan 200 mW.                •
Rutronik Elektronische 
Bauelemente GbmH
(076) 57 23 000
www.rutronik24.com

MathWorks voor start-ups
Voor de volgende generatie ondernemers 
die ernaar streven hun technische ideeën 
om te zetten in realiteit, heeft MathWorks 
zijn ondersteuning uitgebreid: het bedrijf 
biedt technische startups nu toegang tot 
enkele standaard-suites met MATLAB, 
Simulink en meer dan 100 branchespeci-
fieke toolboxes tegen een start-up-vriende-
lijke prijs. De ‘Suites for Startups’ bieden 
een volledige verzameling ontwikkeltools 
voor ontwerp en simulatie, testen en het 
genereren van code. Naast licenties voor 
MATLAB, Simulink en gerelateerde add-
on-producten, bevatten de suites ook 
trainingsmogelijkheden in de plaatselijke 
taal en technische ondersteuning van 
MathWorks-experts. Gebruikers kunnen 
ook profiteren van het MathWorks start-
up promotieprogramma om nieuws over 
hun producten en diensten te verspreiden. 
De nieuwe start-up suites zorgen ervoor 

dat engineers toegang krijgen tot commer-
cieel ondersteunde ontwerptools die het 
volledige aanbod van MathWorks omvat-
ten - van AI, besturingsontwerp, fysieke 
modellering, codegeneratie, cloudimple-
mentatie en meer.                                   •
MathWorks
(040) 215 67 00
www.mathworks.nl

https://aesensors.nl
https://www.igus.nl
https://www.inrato.com
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Uitgerust met een groot visualisatiever-
mogen bieden de ETT 1064 en 1264 
multitouch-panelen van Sigmatek de 
operator een positieve bedieningserva-
ring op elke machine - vooral met veelei-

sende HTML5-visualisaties. Een krachtige 
EDGE3-processor met vier nauwkeurig 
gesynchroniseerde processorcores (4x 1,6 
GHz) maakt een vloeiende opmaak moge-
lijk voor (web-)visualisatie. Met 2 GB 
DDR4 RAM en 8 GB eMMC is voldoende 
geheugen beschikbaar. De capacitive mul-
titouch-panelen met een 10,1- of 12,1-
inch high-res TFT-kleurendisplay (1280 x 
800) zijn net zo intuïtief te gebruiken als 
een smartphone. Dit verbetert de gebrui-
kerservaring. De ETT-breedbeeldpanelen 
hebben een visueel aantrekkelijk, modern 
en hoogwaardig design. Een zwart geano-
diseerd aluminium frame omringt de IP65-
beschermde glazen voorkant en zorgt voor 
robuustheid. De ventilatorloze HMI’s zijn 

uitgerust met twee vrij programmeerbare 
status-LED’s aan de voorzijde. Als interfa-
ces zijn 2x Gigabit-Ethernet, 2x USB A en 
1x USB mini-B aan boord. Ook is voorzien 
in een SD-kaarthouder.                               •
SigmaControl BV
(0180) 695 773
www.sigmacontrol.eu

Volledige visualisatieThermische
flowschakelaar
De thermische flowschakelaar T-Easic FTS 
meet de flow en de temperatuur volgens het 
calorimetrische principe. Zodra de inge-
stelde grenswaarde wordt over- of onder-
schreden, stuurt de schakelaar de gemeten 
waarden door naar een overkoepelende con-
troller. De parameters van de T-Easic FTS 
kunnen via IO-Link worden ingesteld. De 
flowschakelaar laat zich gemakkelijk en snel 
in gebruik nemen. Daarvoor zorgen ook de 
af fabriek ingestelde standaardwaarden voor 
water en olie. Daarnaast kunnen vrijwel 
alle vloeistoffen eenvoudig en snel worden 
gekalibreerd. Tot de features behoren: lege-
leidingdetectie: de sensor detecteert of de 
punt van de sensor de vloeistof raakt; puls-
uitgang: met deze uitgang wordt de flowrate 
(het debiet) gespecificeerd. Naast het volume 
dat een puls genereert (pulsvalentie) kan ook 
de pulsduur worden gedefinieerd; analoge 
variant: er is ook een variant beschikbaar 
met één digitale en één analoge uitgang; 
gebruiksvriendelijk: duidelijke menu’s en 
handige knoppen zorgen voor gebruiksge-
mak. De industriële uitvoering in onder-
gebracht in een Vistal-behuizing, met 180° 
draaibaar OLED-display. De hygiënische 
variant heeft een behuizing van roestvast 
staal, geschikt voor CIP/SIP, en doorstaat 
procestemperaturen tot 150 °C.                 •

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

Kleine
wormwielmotor
De CM3G-serie breidt het assorti-
ment wormwielmotoren van Eisses 
Aandrijftechniek uit. Met een ankerhuis van 
minder dan 35 mm diameter is het kleinste 
model van het assortiment. Ondanks deze 
afmetingen is een nominaal koppel van 4 Nm 
en een maximum koppel van meer dan 10 
Nm geen probleem. De overbrenging heeft 
daarnaast een zelfremmende werking van 10 
Nm met toerentallen van 120...240 omw/
min. Belangrijkste specificaties: gewalste, 
corrosiebestendige motorbehuizing; perma-
nente magneet; glijlager aan A-zijde; sferisch 
lager aan B-zijde; wormwieloverbrenging; 
kunststof tandwieloverbrenging.                 •

Eisses Aandrijftechniek
(010) 246 00 18
www.eissesbv.nl

https://www.elincom.nl
https://calpe.nl
https://www.modelec.nl/producten/
https://www.helmholz-benelux.eu
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Op de campus van de TU in Delft werkt een groep enthousiastelingen bij Lobster Robotics aan de ontwikkeling van 

een diepzeerobot, een robot die het toegankelijk maken van de diepzee veel eenvoudiger en goedkoper moet maken. 

Een belangrijke taak daarbij is weggelegd voor een druksensor van KELLER Pressure Sensors.

vulde ruimtes construeren. Als behuizing gebruikten ze een 
stuk pvc-pijp gevuld met olie. Het resultaat is de Lobster die 
al relatief eenvoudig grootschalig onderzoek kan doen naar 
ecosystemen. Met de huidige onderwaterrobots is dat veel 
te kostbaar. De Lobster kan minder dan de huidige robots, 
maar is daardoor veel betaalbaarder. Het is als een Zwitsers 
zakmes versus en een aardappelschilmesje. Welke gebruik je 
liever om aardappels te schillen?

Diepzeeuitdagingen
Om heel diep te kunnen duiken, zijn er de nodige beper-
kingen. Zo moet de sensortechniek compressievrij zijn en 
omdat GPS niet werkt onder water is voor het navigeren 
complexe software nodig die als het ware zelf een onderwa-
terkaart maakt. De hardware is heel simpel terwijl daarente-
gen de software juist heel complex is. 
De toegepaste druksensor is een KELLER Serie 8HP. Hierbij 
staat HP voor High Pressure, een aanduiding voor sensoren 
met een verstevigde behuizing voor hoge drukken. De sen-
sor is voorzien van een mathematisch model. Dat betekent 
dat Keller de sensor op diverse temperaturen een drukcy-

Niet gehinderd door overdreven veel erva-
ring met onderwaterrobots startte het team 
van Lobster Robotics vanaf nul met de vra-
gen wat moet de robot kunnen en wat is daar 
voor nodig. Hieruit volgde de vertaling naar 
componentenniveau. Voor de druksensor 
waren ze daar snel uit, dat moest een betaal-
bare sensor zijn waarmee je tot 600 bar kunt 
meten of ook wel geschikt moet zijn om tot 
6 km diepte te gaan. Hiermee is de robot 
geschikt voor 99% van al het water op aarde.

Zo simpel mogelijk
Het uitgangspunt van de ontwikkelaars was 
om een zo simpel en goedkoop mogelijke 
robot te maken om zo diepzeeonderzoek 
enorm toegankelijk te maken. Het gebrui-
kelijke principe van een onderwaterrobot is 
een torpedovorm aangedreven door propel-
lers. Daarmee kun je de robot alleen sturen 
als hij beweegt. Wat het team voor ogen had, 
is meer een robot volgens het principe van 
een quadcopter, zodat je in alle richtingen 
kunt manoeuvreren, ongeacht de beweging. 
Voor het uiteindelijke concept hebben ze 
een mix gemaakt van een quadcopter en een 
torpedo.
Er werd gestart bij de basisbenodigdheden; 
een batterij, een computer, camera, licht, 
propellers en een druksensor om de diepte te 
kunnen meten. De camera bleek een flinke 
uitdaging, maar als je die zo klein mogelijk 
maakt, heb je minder volume binnen de 
drukbehuizing nodig. Bepaalde types bat-
terijen zijn van zichzelf al drukbestendig en 
ook een computer kun je zonder luchtge-

Afbeelding 1. Links de niet meer leverbare 8HP-sensor 
en daarnaast de voor- en achterkant van de serie 
7L-sensor.

clus van 0 tot 100% laat ondergaan waarbij alle afwijkingen 
vastgelegd worden. Dit resulteert in een dataset die uniek 
is voor die specifieke sensor. Deze gegevens worden vervol-
gens in de software geïmplementeerd en verrekend met de 
meetwaarden. De software gebruikt deze data dus als een 
soort opzoektabel waardoor voor een bepaalde druk/tempe-
ratuurcombinatie de juiste waarden als meetresultaat wordt 
gebruikt. Hiermee wordt de nauwkeurigheid tot in het 
hoogst haalbare geoptimaliseerd. Keller is één van de weinige 
fabrikanten die dit soort maatwerk ook voor kleine oplages 
levert.
De Serie 8HP is ondertussen niet meer leverbaar en vervan-
gen door de Serie 7LHP (afbeelding 1), een sensor die ver-
gelijkbaar, maar minder hoog is. Dit resulteert in een kleiner 
volume in het sensorhuis, een volume dat gevuld is met olie. 
Door het kleinere olievolume is de offset kleiner, hetgeen de 
nauwkeurigheid ten goede komt.

Afbeelding 2. Het inwendige van de sensor met de 
compensatieweerstanden die extern geplaatst worden. 

Laagdrempelig 
diepzeeonderzoek
Mogelijk door een piëzo-resistive druktransducers 
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Net als de Serie 8 is ook de Serie 7L een piëzo-resistieve 
sensor. Het piëzo-resistieve meetprincipe is gebaseerd op 
een brug van Wheatstone. In afbeelding 2 is deze brug 
te zien plus daar om heen een tweetal weerstanden die 
gebruikt worden om op een analoge manier afwijkingen 
in druk en temperatuur te compenseren. Welke weerstan-
den en wat daarvan de waarde moet zijn, levert Keller in 
het bij de sensor horende kalibratierapport dat standaard 
meegeleverd wordt (afbeelding 3). Wie een hogere nauw-
keurigheid wenst, kan ook digitaal de meetafwijkingen 
compenseren. Keller levert dan het hier voor beschreven 
mathematische model waarbij de resolutie afhangt van dat 
wat de klant wenst. Een resolutie van 15 bits is daarbij niet 
ongebruikelijk.
Bij het Lobster-project is gebruik gemaakt van deze digi-
tale compensatie om zo het onderste uit de kan te halen. 
Het bepalen van de diepte kan daarmee met een hele hoge 
nauwkeurigheid plaats vinden.

Tot slot
De gebruikte sensor voor de Lobster is niet alleen klein 
maar ook afgestemd op de wensen van de klant en voorzien 
van een kalibratierapport. Dit doet KELLER niet alleen 
voor klanten die grote aantallen willen, maar ook voor pro-
jecten waarvoor slechts één sensor noodzakelijk is. Hiermee 
is Keller redelijk uniek in de markt.                                          •
Voor meer informatie www.etotaal.nl/achtergrond 
artikel ‘Laagdrempelig diepzeeonderzoek’.

www.keller-holland.nl

Afbeelding 3. Een voorbeeld van een kalibratierapport 
dat bij elke sensor geleverd wordt. 

1.  Type (PA-10L) en meetbereik (10 bar) druksensor
2.  Serienummer van druksensor
3.  Werkelijke testtemperaturen
4.  Niet-gecompenseerde nulpuntverschuiving
5.   Nul-offsetwaarden met compensatieweerstand R1 

(+) of R2 (-) aangesloten
6.  Nul-offset met berekende compensatieweerstanden 

aangesloten
7.  Temperatuur nulfout met aangesloten 

compensatieweerstanden
8.  Berekende compensatieweerstandswaarden R1 of 

R2 (TCzero) en R3 of R4 (offset)
9. RB: Brugweerstand bij kamertemperatuur
10.  Berekende offset met compensatieweerstanden R1 

of R2 en R3 of R4 aangesloten
11. Gevoeligheid van druksensor bij kamertemperatuur
12. Druktestpunten
13. Signaal op druktestpunten
14. Niet-lineariteit (beste rechte lijn door nul)
15. Niet-lineariteit (beste rechte lijn)
16.  Resultaten van langetermijntest
17. Informatie over sensortraceerbaarheid
18. Isolatietest
19. Excitatie (constante stroom)
20. Datum van test -------- Testapparatuur

 productnieuws

De basis voor de huidige 
industriële transformatie 
wordt gevormd door tech-
nologieën zoals interfaces 
voor de overdracht van 
stroom, data en signalen. 
Harting lanceert daartoe 
de Han-Modular Domino-
modules. Deze bieden 
nieuwe mogelijkheden voor 
optimalisatie, waaronder 

een ruimte- en gewichtsbesparing tot 50%. 
De Domino-module draagt bij aan kos-
tenreductie en behoud van hulpbronnen. 
Dit geldt voor de productie omdat er min-
der energie en materiaal nodig is om klei-
nere componenten te vervaardigen. Maar 
het geldt ook voor de logistiek, die profi-
teert van de ruimte- en gewichtsbesparing 
en ook van meer flexibiliteit. Modulariteit 
wordt vergroot door het gebruik van klei-
nere componenten die naast elkaar kunnen 
worden geplaatst in scharnierende frames. 
Net zoals dominostenen twee afzonderlijke 
vierkanten hebben, bestaat een dominomo-
dule uit twee bouwstenen of ‘kubussen’. Het 
Han-Modular pasvlak is in tweeën gedeeld. 
Het resultaat is een bijna vierkant oppervlak 
waarin nog grotere contacten kunnen wor-
den ondergebracht. De Cubes ondersteunen 
de configuratie van op maat gemaakte con-
nectoren die precies zijn afgestemd op de 

vereisten van een ontwerp. Stroom, signaal, 
data of perslucht evenals male en female 
contacten kunnen in één module worden 
gecombineerd. Al met al wordt het aantal 
vereiste interfaces per eenheid verminderd. 
De aansluittechniek wordt kleiner en lichter, 
en er passen meer modules en moduletypes 
in één connector dan voorheen.                  •
Harting BV
(073) 648 25 83
www.hartingbv.nl

Modulaire industriële connectoren

Dynamisch front-end 
voor spectrumanalyzers

Met het Enhanced Dynamic Front End blijft de 
FSW van Rohde & Schwarz een superieure signaal- 
en spectrumanalyser. Er is momenteel veel vraag 
naar EVM-metingen (error vector magnitude) voor 
de ontwikkeling van 5G-basisstations en compo-
nenten bij FR2-frequenties en voor hoogfrequente 
satelliettoepassingen. De nieuwste verbeteringen aan 
het front-end van de FSW zorgen samen de micro-
golf-hardware die is geoptimaliseerd voor frequenties 
boven 26 GHz voor een uitstekende nauwkeurig-
heid. Met de nieuwe R&S FSW-B24U Enhanced 
Dynamic Front End (EDFE) upgrade van de R&S 
FSW, levert Rohde & Schwarz een antwoord op de 
uitdagingen in het millimetergolf-bereik. Nieuw 
geproduceerde R&S FSW43-, R&S FSW50- en 
R&S FSW67-modellen worden nu standaard gele-
verd met de verbeteringen. De R&S FSW-B24U 
kan ook worden besteld als upgrade voor veel R&S 
FSW-signaal- en spectrumanalysatoren die momen-
teel al in gebruik zijn.                                              •
Rohde & Schwarz Benelux BV
(030) 600 17 00
www.rohde-schwarz.com/nl

De prestaties van industriële machines en installaties 
zijn in hoge mate afhankelijk van hun netwerkcom-
municatie. Dit maakt het des te belangrijker om 
al in de ontwerpfase van deze netwerken de opti-
male infrastructuur te selecteren, bijvoorbeeld met 
Profinet en/of Industrial Ethernet. Het kiezen van 
de juiste industriële switches is hierbij cruciaal: bij 
transporttechnologie-processen in onder andere de 
logistiek, de voeding- en drankenindustrie, de che-
mie, de textielindustrie en de maakindustrie vindt 
de communicatie vaak plaats over lange afstanden. 
Switches worden gebruikt om de kwaliteit van de 
communicatie over deze afstanden te behouden. Ze 
staan vaak in schakelkasten om ze te beschermen 
tegen weersinvloeden van buitenaf. Een alternatief is 

om gebruik te maken van IP67-
switches. Hiermee bespaart men 
aan materiaal en kosten omdat 
geen aparte schakelkast hoeft te 
worden geïnstalleerd. In proces-
sen met bewegende kabels, zoals 
robots, sleepkettingen en persen, 
is de kans op afwijkingen in de 
communicatie groot vanwege 
de zware productieomgeving. 
Door een permanente bewaking 
van de communicatiekwaliteit 
worden problemen tijdig gede-
tecteerd, zodat bij geplande stil-
stand onderhoud kan worden 
gepleegd. Voor bovenstaande 
toepassingen heeft Indu-Sol 
de diagnoseswitch PROmesh 
P10X voor Profinet en 
Industrial Ethernet ontwikkeld. 
Geïntegreerde sensoren bewa-
ken de communicatiekwaliteit. 
Voor dit doel voert de PROmesh 

P10X een poortspecifieke diag-
nose uit om de fysieke toestand 
van de aangesloten datalijnen 
permanent te bewaken. De 
resultaten worden weergege-
ven als een staafdiagram in de 
webinterface van de switch. Ze 
kunnen ook automatisch wor-
den gerapporteerd aan de PLC 
of per e-mail worden verstuurd 
als vooraf gedefinieerde eisen 
niet worden gehaald.                •
Prokorment
(015) 212 13 10
www.prokorment.nl

Robuuste netwerkcommunicatie

https://www.prokorment.nl
https://www.helmholz-benelux.eu
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De ASQMR-schakelaar van Panasonic beschikt over op weerstan-
den gebaseerde detectie van storingsmodi. De nieuwe diagnos-
tische ASQMR-microschakelaar bevat twee chipweerstanden als 
spanningsdeler. Hiermee kan kabelbreuk of kortsluiting gedetec-
teerd worden en daarmee kan voorkomen worden dat een storing 
ontstaat die mogelijk ernstige schade veroorzaakt. Door verschil-
lende uitgangsspanningsniveaus in te stellen voor normale versus 
storingsmodus, kan een storing worden herkend. De ASQMR 
biedt beschermingsgraad IP67. De opbouw met dubbele schuif-
contacten zorgt voor een uitstekende bestendigheid voor schok-

ken en trillingen. Er zijn verschillende 
uitvoeringen mogelijk met soldeerpennen, 
vorkklemmen of met losse aders. Een reeks 
hendels vergemakkelijkt de inzetbaarheid 
in een scala aan toepassingen, waaron-
der detectie van slotvergrendelingen van 
deuren of kleppen in auto’s tot industri-
ele nood- en veiligheidsvoorzieningen of 
detectie in smart-home- of gebouwauto-
matisering.                                             •
Elincom electronics BV
(010) 264 02 70
www.elincom.nl

IoT-module

Microschakelaar met geïntegreerde diagnostiek

De LE910S1-module, het nieuwste lid 
van de xE910-modulefamilie van Telit, 
is ideaal voor IoT-toepassingen die gege-
vens- en spraakoverdracht nodig hebben, 
inclusief apparaten die volledige mobili-
teit vereisen in de complete EU-regio en 
de meeste Aziatische landen. LTE Cat 1 
werkt met een enkele antenne en is een 
beproefde en nu wijdverbreide kostenef-
fectieve oplossing voor IoT-toepassingen 
die nog steeds een concreet migratiepad 
vereisen van legacy 2G- en 3G-cellulaire 
technologieën. De LE910S1 is pin-to-pin-
compatibel met de xE910-productfamilie 
en ondersteunt 2G-fallback, verbindt appa-
raten in afgelegen gebieden die nog geen 
mobiele LPWA-dekking hebben en biedt 
2G-spraakondersteuning als aanvulling op 

Voice over LTE (VoLTE). In de LE910S1 
is optioneel een multi-constellatie GNSS-
ontvanger geïntegreerd, waardoor het een 
complete mobiele en satellietoplossing is, 
ideaal voor compacte tracking-applicaties.•
AVE Added Value Electronics BV
(078) 621 59 00
www.ave-nl.com

Ventilatorloze machine vision-box
De PC-AVS-52X-serie van Aplex is een reeks ven-
tilatorloze machine vision-boxes, met onder de 
motorkap de 9e generatie Intel Core i7/i5/i3-pro-
cessor, vergezeld van maximaal 64 GB SO-DIMM-
geheugen. Bovendien kan de reeks door integratie 
met de grafische kaart hoogwaardige computerpres-
taties en grafische verwerking bieden om alle func-
ties te ondersteunen die AI-gebaseerde machine 
vision nodig heeft. De AVS-52X-serie ondersteunt 
een breed ingangsspanningsbereik van 9...36 VDC 
en kan werken binnen een temperatuurbereik van 
–20 oC tot +60 oC. De reeks is voorzien van een 
titaniumgrijs aluminium koellichaam en een zwart 
stalen chassis, en ondersteunt zowel wand- als DIN-
rail montage (optioneel). Er is voorzien in meerdere 
I/O-interfaces en uitbreidingsmogelijkheden.        •

HPS Industrial BV
(033) 277 49 05
www.hpsindustrial.nl

             

Perfecte communicatie van sensor naar besturing – daarvoor zorgt Murrelektronik als aangewezen 
partner bij de ontwikkeling en productie van decentrale automatiseringstechnologie. Met bewezen 
expertise en nieuwe technologieën wordt het besturingsniveau met het sensor/actuator-niveau 
verbonden. Transparant, efficiënt en ongecompliceerd.

Een plug&play-installatie met IO-Link

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

Het systeem is universeel. Of het nu de eerste stap 
in digitalisering is of een future-proof IIoT-concept 
betreft: het Murrelektronik IO-Link systeem is altijd de 
beste keuze, en is zo flexibel als de taal zelf.

Eén systeem voor alle signaaltypes: digitaal, analoog, 
IO-Link.
•  De Point-to-point verbinding van IO-Link zorgt 

ervoor dat er geen verdere adressering nodig is.
•  Vergemakkelijkt service en onderhoud. 

Apparaatuitwisseling vindt plaats zonder hercon-
figuratie – omdat de volledige configuratie in de 
Master is opgeslagen.

•  De IODD on board-functionaliteit (Profinet) ver-
eenvoudigt de configuratie van de besturing aanzien-
lijk. Configuraties worden in platte tekst weergege-
ven in het besturingsprogramma. Handleidingen 
hoeven niet meer te worden gelezen.

Stap over op IO-Link – eenvoudige installatie, 
minder kosten, hogere productiviteit en eenvou-
diger service en onderhoud.

NIEUW:de MVK Pro en IMPACT67 Pro veld-
busmodules met IP67-beschermingsgraad. MVK 
Pro en Impact67 Pro zijn de meest intelligente 
manier om IO-Link apparaten aan te sluiten. 
Naast normale procesdata leveren deze nieuwe 
Pro-modules ook uitgebreide diagnostische gege-
vens.

Eén systeem voor iedereen
•  Met acht multifunctionele poorten kan men 

alle signaaltypes aansluiten en de aangesloten 
apparaten voeden met maximaal 4 A per poort.

•  Drie veldbusprotocollen en wereldwijde goed-
keuringen zorgen ervoor dat het systeem altijd 

op dezelfde manier kan worden ingesteld – ongeacht 
waar het uiteindelijk wordt geïnstalleerd.

•  In de nieuwe Pro-Mastermodules is de ‘Standardized 
Master Interface (SMI)’ al geïntegreerd; dit maakt 
fabrikantonafhankelijke en gestandaardiseerde toe-
gang mogelijk via IIoT-protocollen zoals OPC UA, 
JSON REST API en MQTT.

Vergroot uw economisch succes via standaardisatie! Er is 
geen toekomst zonder digitalisering en geen digitalisering 
zonder standaardisering.
Neem voor meer informatie contact op met 
Murrelektronik; het bedrijf laat graag zien wat IO-Link 
voor machine-installaties kan betekenen.                         •
Murrelektronik BV
(085) 222 02 82
www.murrelektronik.nl

-  ADVERTORIAL-

https://www.inrato.com
https://www.murrelektronik.nl
https://www.printtec.nl/nl/index.html
https://inspectora.nl
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Voor accutoepassingen heeft LG Chem een 
nieuw plastic ontwikkeld dat de versprei-
ding van vlammen in accusystemen kan 
voorkomen en bijzonder hoge brandweer-

stand heeft. Het vlamver-
tragende technische plas-
tic van LG Chem kan de 
verspreiding van vlammen 
voorkomen dankzij de eigen 
technologie en productie-
methoden van het bedrijf. 
Het nieuwe geavanceerde 
vlamwerende product is een 
zeer functioneel technisch 
kunststofproduct gemaakt 
van verschillende compo-
sieten, waaronder poly-
fenyleenoxide (PPO) en 

polyamide (PA) hars. Bij gebruik in accusys-
temen is het nieuwe product door zijn supe-
rieure eigenschappen langer bestand tegen 
vlammen. Het heeft ook een uitstekende 
maatvastheid en behoudt zijn vorm onder 
wisselende temperatuuromstandigheden. 
Tijdens tests was het product in staat om de 
verspreiding van vlammen gedurende meer 
dan tien minuten bij 1000 °C tegen te gaan, 
10 keer langer dan algemene kunststoffen. •
LG Chem Europe GmbH
+49 69 710 445 199
www.lgchem.com

Vlamwerend plastic voor accu’s

De FiberMASTER-serie OTDR-
testapparatuur (Optical Time Domain 
Reflectometer) bestaat uit zeven kosteneffec-
tieve glasvezeltesters voor testen, foutopspo-
ring en certificeren van glasvezelkabels. Vier 
van de modellen zijn draagbaar en zijn ver-
krijgbaar als quad-, multimode-, singlemode- 
of PON-model. De innovatieve producten 
zijn nu beschikbaar op het Conrad Sourcing 
Platform. De OTDR’s van FiberMASTER 
onderscheiden zich door hun compacte 
formaat. De testapparaten behoren tot de 
kleinste in hun soort. Het touchscreen met 
grafische gebruikersinterface bevindt zich op 
een behuizing van slechts 17 x 10,5 cm. Het 
display is duidelijk ingedeeld en is daardoor 
ondanks de bescheiden afmetingen intuïtief 
te bedienen. De apparaten zijn zo eenvoudig 

te installeren en te gebruiken 
en zo overzichtelijk, dat het 
risico op bedienfouten erg 
laag is. Een korte inwerk-
tijd is voldoende voor een 
effectieve workflow. Dankzij 
de uitstekende prijs-kwa-
liteitverhouding is het 

mogelijk om aanzienlijk meer werknemers 
met een apparaat uit te rusten. De OTDR-
meetapparaten van TREND Networks heb-
ben een robuuste behuizing. Deze herbergt 
een grote hoeveelheid moderne technologie, 
waardoor het met het apparaat mogelijk is 
om ook langere kabels en PON-systemen 
te testen. Zelfs bij glasvezels met sterke 
demping blijft de nauwkeurigheid constant 
hoog. Het dynamisch bereik is 29/30 dB 
voor multimode-vezels en 37/38 dB voor 
singlemode-vezels. De dode zone is daarbij 
in de orde van grootte van 1 meter (multi-
mode) of 5 meter (singlemode).            •
Conrad Electronic Benelux BV
(088) 428 54 90
www.conrad.nl

OTDR-testapparatuur

Om te voldoen aan de vraag naar betaal-
bare oplossingen voor industriële robotise-
ring, heeft Refitech een eigen serie carbon-
robotarmen ontwikkeld. Vanwege het lage 
gewicht en grote stijfheid zijn carbon-com-
ponenten de beste oplossingen voor situaties 
waarin robots op hoge snelheid en met grote 
nauwkeurigheid moeten werken. Door het 
nieuwe gestandaardiseerde productieproces 
van Refitech zijn deze robotarmen ook qua 
kostprijs sterk concurrerend ten opzichte 
van zwaardere alternatieven van staal en alu-
minium. Refitech levert al jaren klantspeci-
fieke carbon-componenten voor industriële 
automatisering en robots. Juist als het gaat 
om hoge snelheden en precisie is composiet 
het voor de hand liggende materiaal. Het 
gebruik van robots krijgt een steeds gro-

tere rol in allerlei productie-omgevingen. 
Deze systemen moeten niet alleen efficiënt 
werken, energiezuinig en bedrijfszeker zijn, 
maar het moet uiteindelijk ook betaalbaar 
blijven. Omdat het een gestandaardiseerd 
proces betreft, kunnen de matrijs-investe-
ringen en de engineeringkosten relatief laag 
blijven. Daarnaast heeft Refitech de moge-
lijkheid om de armen in eigen beheer zowel 
in Nederland als in China te produceren, 
afhankelijk van de gevraagde aantallen. Als 
de eindgebruiker de voordelen van een beter 
presterende machine meeneemt in de kost-
prijs, dan kan het toepassen van deze licht-
gewicht carbon-robotarmen een integrale 
kostprijsverlaging betekenen van 15...25% 
ten opzichte van stalen of aluminium alter-
natieven.                                                      •

Refitech Composites 
BV Nederland
(0416) 330 589
 www.refitech.nl

Betaalbare carbon-automatiseringsoplossingen

Stangkoppen vormen een onmisbaar onder-
deel van de machine- en installatiebouw voor 
de voedingsmiddelenindustrie. Ze worden 
overal gebruikt, van afvulinstallaties tot vlees-
verwerkingsmachines en verpakkingssystemen, 
waar ze dynamische krachten overbrengen op 
zwenk-, kantel- en roterende bewegingen. In 
het proces moeten de koppen steeds opnieuw 
worden gesmeerd om een wrijvingsarme 
beweging tussen de glijring en de bolvormige 
kogel te garanderen. Een klus die niet alleen 
tijdrovend is, maar ook het risico op besmet-
ting vergroot, omdat vuil en stof gemakke-
lijk plakkerige coatings en vaste klonten vor-
men. Daarom introduceert Igus een nieuw 
igubal-model voor hogere belastingen. Het is 
uitgerust met een roestvaststalen behuizing, 
een zelfsmerende binnenring van polymeer 

(iglidur A160) en een roestvaststalen sferische 
kogel. Hierdoor kunnen zwaardere toepassin-
gen worden omgezet naar toekomstbestendige 
tribo-technologie. Zoals bij alle iglidur-kunst-
stoffen zit er een vast smeermiddel in iglidur 
A160 dat in de loop van de tijd in micro-
scopisch kleine hoeveelheden vrijkomt. Het 
zorgt voor een wrijvingsarme droge werking 
tussen de binnenring en de roestvaststalen sfe-

rische kogel. De afwezigheid 
van smering versnelt ook het 
reinigen van de stangkop-
pen aanzienlijk. Zonder vet 
hebben vuil en stof weinig 
kans zich af te zetten. Om 
de voedselveiligheid verder 
te verhogen, is de hoogwaar-
dige kunststof iglidur A160 
ontworpen in blauw. Dit is 
een kleur waarop voedselres-
ten en schimmelsporen snel 
kunnen worden opgespoord 
tijdens reinigingsinspecties.•
Igus BV
(0346) 353 932
www.igus.nl

Smeermiddelvrije stangkoppen

https://www.micro-epsilon.com/displacement-position-sensors/draw-wire-sensor/
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PSENcode is zowel bedoeld voor de standbewaking van afschermingen volgens EN 60947-
5-3 als voor de positiebewaking. Door de geïntegreerde analyse en de standaardpoorten 
is PSENcode compatibel met producten van andere fabrikanten. Zo past de gecodeerde 
veiligheidsschakelaar optimaal in de omgeving en kan een installaties later nog worden 
aangepast.

Gecodeerde, contactloze 
veiligheidsschakelaar PSENcode
veiligheidsschakelaar voor hek- en positiebewaking

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

PSENcode kan worden gecombineerd met Safety 
Device Diagnostics zodat grote hoeveelheden diag-
nosegegevens kunnen worden geanalyseerd om ser-
vicewerkzaamheden te voorkomen en stilstandtij-
den te verminderen.

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

PSENcode voor positiebewaking
Een variant van de gecodeerde veiligheidsschakelaar 
PSEN csx.19 is geschikt voor veilige positiebewaking. 
Daarbij zorgt PSENcode voor de veilige bewaking 
van maximaal drie posities, die de sensor ook goed uit 
elkaar kan houden. De diagnose vindt snel en gebruiks-
vriendelijk via een LED-indicator plaats, ongeacht of 
het compacte of grote formaat wordt gebruikt. Door 
het gebruikte type aansluiting (5-polige M12-stekker) 
past de nieuwe PSENcode perfect in elke systeemom-
geving.

De PSEN cs5 en PSEN cs6 in het kort

PSEN cs5
RFID-veiligheidsschakelaar met twee veilige 
HL-uitgangen, 8-polige male M8-connector, ondersteu-

ning voor SDD, IP67, vier bedieningsrichtingen, scha-
kelafstand (bedienpen op markering rechthoek): 11 mm, 
sao = 8 mm, sar = 20 mm, VP = 1 gecodeerde schakelaar 
met bedienpen.

PSEN cs6
RFID-veiligheidsschakelaar met twee veilige 
HL-uitgangen, 8-polige male M8-connector, ondersteu-
ning voor SDD, IP67, vier bedieningsrichtingen, scha-
kelafstand (bedienpen op markering rechthoek): 11 mm, 
sao = 8 mm, sar = 20 mm, VP = 1 volledig gecodeerde 
schakelaar met bedienpen. Er zijn in totaal 8 inleerpro-
cessen mogelijk.                                                              •
Pilz Nederland
(0347) 322 477
www.pilz.nl

De kracht van de infrastructuur van een land 
wordt steeds afhankelijker van een nauwkeu-
rige tijdmeting. Nu de cybersecurity-bedrei-
gingen doordringen tot de wereldomspan-

nende navigatie-satellietsystemen (GNSS), 
is het inzetten van een alternatief timingsys-
teem een zaak van nationale veiligheid. Om 
hieraan tegemoet te komen, introduceert 
Microchip het Precise Time Scale System, 
een timingsysteem dat te herleiden is tot 
de Universal Coordinated Time (UTC) en 
dat niet afhankelijk is van GNSS. Hiermee 
krijgen landen, instituten, exploitanten van 
kritische infrastructuur en wetenschappe-
lijke laboratoria de volledige controle over 
de tijdbron waar hun infrastructuur op 

Nauwkeurig tijdschaalsysteem
vertrouwt. Het Precise Time Scale System 
(PTSS) is een volledig geïntegreerd systeem 
dat tijdmeting oplevert met een nauwkeu-
righeid die vergelijkbaar is met die van de 
beste nationale laboratoria ter wereld. De 
kernproducten die zijn geïntegreerd in PTSS 
zijn: SyncSystem 4380A Time Scale Edition, 
dat een autonome tijdschaal genereert die is 
afgeleid van de combinatie van meerdere zeer 
nauwkeurige onafhankelijke klokken; Time 
Scale Orchestrator, een softwareplatform dat 
een algeheel beeld geeft van de individuele 

producten die het tijdschaalsysteem vormen; 
5071A cesiumklok (primaire frequentiestan-
daard) en MHM 2020 (actieve waterstofma-
ser), de atoomklokken van Microchip die 
accurate en stabiele frequenties leveren die 
continu met elkaar worden vergeleken. Het 
nauwkeurige tijdschaalsysteem integreert 
het nieuwe programma van tijdschaalpro-
ducten in een turnkey-oplossing, beschik-
baar in een enkel rek en onder garantie van 
een complete fabrieksacceptatietest die de 
meest stringente eisen overtreft.                  •
Microchip Technology Europe BV
(0416) 690 399
www.microchip.com

Zelfklevende
leidingkoker
De zelfklevende driehoek-leidingkoker van 
Canalit kan zowel horizontaal als verticaal 
worden gemonteerd en is voorzien van een 
deksel dat strak oversteekt. Hierdoor sluit de 
koker naadloos aan op de muur en kan hij in 
vrijwel elke hoek worden geplaatst. Voor een 
snelle, eenvoudige en stofvrije installatie zijn 
de zijkanten voorzien van zelfklevende tape, 
waardoor hij een hoge kleefkracht op zowel 
vlakke als oneffen oppervlaktes heeft.          •

Klemko Techniek BV
(088) 002 33 00
www.klemko.nl

https://www.pilz.com/nl-NL
https://www.marktechnical.nl
https://www.tele-radio.com/nl/
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Eenvoudige en snelle assemblage van 
RJ45-connectoren

Op het verlanglijstje van installateurs van 
Ethernet-netwerken staat een gemakke-
lijke en snelle assemblage van netwerk-
infrastructuur. Bij traditionele RJ45-
oplossingen voor industriële netwerken 
gaat veel tijd verloren met de voorbe-
reiding van de kabels. De RJ Industrial 
Multifeature is een robuuste en betrouw-
bare connector met geïntegreerde snijge-
reedschappen voor een snelle en eenvou-
dige assemblage. De nieuwe connector 
maakt een tijdsbesparing van 25% moge-
lijk. Het is niet meer nodig om met de 
hand de afzonderlijke draden in te kor-

De 3000-serie van PR electronics is uitge-
breid met een programmeerbare frequentie-
omzetter. De unit is geschikt om een grote 
diversiteit aan pulssignalen om te zetten 
naar een standaard analoge waarde (3225A: 
mA of V) of om dienst te doen als tripver-

Universele frequentie-omzetter
sterker (3225B: relaiscontact). De 3225 is 
ideaal voor speedmonitoring-applicaties 
en het omzetten van (flow)pulsen naar een 
analoge waarde. Naast het inlezen van de 
standaard meetwaardes is het ook mogelijk 
om een triggerniveau in te stellen. Om de 
unit snel in te stellen, is deze aan de zijkant 
voorzien van DIP-switches. Voor een meer 
gedetailleerde configuratie zijn de PR 4590 
ConfigMate en een display uit de 4500-
serie het ideale hulpmiddel. Hiermee kun-
nen ook configuraties gekopieerd en opge-
slagen worden.                                         •
Vierpool BV
(0346) 594 511
www.vierpool.nl

Positieregeling 
voor pneumatische 
aandrijvingen

Om aan de toekomstige aansturingseisen 
van pneumatisch aangedreven afsluiters te 
voldoen, heeft GF twee nieuwe elektro-
pneumatische positioners ontwikkeld: de 
SPC (Stroke Process Controller) en de RPC 
(Rotary Process Controller). Het SPC- en 
RPC-programma bestaat uit vier uitvoe-
ringen. De nieuwe elektro-pneumatische 
positioners SPC en RPC zijn ontworpen 
voor zowel roterende als lineaire afsluiters. 
De SPC-positioner is perfect inzetbaar bij 
de pneumatische GF-membraanafsluiters 
en de RPC-positioner is volledig inte-
greerbaar met de GF-kogelkranen die 
voorzien zijn van een pneumatische PPA-
aandrijving. De vier uitvoeringen zijn: 
standaard-positioner, die wordt gemon-
teerd op een pneumatisch aangedreven 
afsluiter; standaard-positioner met dis-
play; PID-regelaar, die in een regelkring 
is geïntegreerd; standindicatie-eenheid, 
die stuurventielen en een (visuele) positie-
terugkoppeling in één apparaat combi-
neert. De nieuwe positioners beschikken 
over een automatische kalibratiefunctie.  •
Georg Fischer
(0578) 678 291
www.georgfischer.nl

ten; ook de kwaliteit van het aansluitpro-
ces wordt verbeterd. De draden worden 
altijd veilig ingekort op dezelfde plek in 
iedere connector. Dit garandeert ook dat 
de HF-prestaties van alle modules identiek 
zijn. De bruikbaarheid van flexibele en 
massieve draden van AWG 26 tot 22, de 
robuuste kabelbevestigingen en de haakse 
connector met variabele richting van de 
kabeluitgang zijn extra eigenschappen die 
veel voordelen bieden.                             •
Harting BV
(073) 641 04 04
www.hartingbv.nl

https://www.pilz.com/nl-NL
https://avt-connecting.com
https://www.telerex-europe.com/en-gb/
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Routing van differentiële signalen
Moderne software maakt het u gemakkelijk

Differentiële signaalparen zijn standaard voor signalen met hoge snelheid en kunnen voorkomen in de meest 

uiteenlopende apparaten. Het is belangrijk om te begrijpen hoe deze worden geplaatst in een PCB-lay-out. Belangrijk 

daarbij is te weten wat de specifieke definities van differentiële signalen zijn en hoe ruis functioneert in een differentieel 

paar. Dit alles zodat ontwerpers een beter idee krijgen van het belang van differentiële protocollen.

signaal en een differentieel signaal is dat een 
differentieel signaal op een andere manier 
wordt teruggewonnen en geïnterpreteerd.
Als we kijken naar het signaal dat zich voort-
plant op een differentieel paar, dan hebben 
we in werkelijkheid twee gelijke signalen 
maar met tegengestelde polariteit. Het sig-
naalniveau dat door een differentiële ont-
vanger wordt gelezen, is het verschil tussen 
de spanningen van de twee signalen. Dit is 
weergegeven in afbeelding 1. We hebben 
hier een differentieel signaalpaar dat over een 
uniform grondvlak wordt geleid. 
Een component die werkt met differentiële 
signalen zorgt dat het verschil tussen deze 
twee signalen wordt gebruikt om een logisch 
niveau in de ontvanger te interpreteren. 
Merk op dat de individuele signaalniveaus 
(V1 en V2) nog steeds gedefinieerd zijn met 
betrekking tot de GND-referentie, die over 
het algemeen als een vlak onder de sporen 
wordt geplaatst. Met andere woorden: je zou 

Differentiële signalen bieden een goede manier om seriële 
bitstromen met hoge snelheden te transporteren. Daarbij 
zijn het niet alleen de stijg- en daaltijden van de flanken die 
belangrijk zijn, maar ook dat de beide signalen met dezelfde 
vertraging aankomen. USB, HDMI, Ethernet en nog veel 
meer worden als differentiële signaalparen verstuurd en ver-
eisen een zorgvuldig ontwerp en routing op de print. In het 
verleden vereiste dit het maken van veel handmatige correc-
ties in de lengtes van de sporen om ervoor te zorgen dat ze 
voldeden aan de lengte- en impedantietoleranties. Nieuwe 
CAD-software zoals Altium Designer maakt het echter 
gemakkelijk om deze vereisten te coderen als ontwerpregels 
om nauwkeurige routing te garanderen.

De basis 
Differentiële signaalparen zijn samengesteld uit twee sporen 
die naast elkaar gelegd worden en die signalen van gelijke 
grootte en tegengestelde polariteit op elk spoor transporte-
ren. Differentiële signalen zijn niet per se speciale soorten 
signalen. Alle differentiële signalen die worden gebruikt om 
digitale gegevens te versturen, zullen nog steeds binaire infor-
matie bevatten. Het verschil tussen een standaard digitaal 

het signaal ten opzichte van aarde aan elke 
kant van het paar kunnen meten met een 
oscilloscoop.
Deze methode voor het overdragen van 
digitale gegevens is standaard in hogesnel-
heidsprotocollen zoals USB, Ethernet, 
DDR-klok en datalijnen, en in sommige 
eigen digitale signaleringsstandaarden. Dus 
wat is het dat differentiële paren en differen-
tiële signalering zo succesvol heeft gemaakt, 
en wat zijn enkele van de uitdagingen? 

Common-mode ruisonderdrukking
De mogelijkheid om common-mode ruis te 
onderdrukken zonder dat er enige filtering 
nodig is, is uniek voor differentiële paren. 
Common-mode ruisonderdrukking is het 
resultaat van het feit dat het verschil tussen 
de twee signalen wordt gemeten op een dif-
ferentieel paar. Afbeelding 2 laat schematisch 
zien hoe common-mode ruisonderdrukking 
wordt bereikt in een differentieel paar. Als 
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Afbeelding 1. Differentiële signalen op een differentieel paar dat over een 
PCB-aardingsvlak wordt gedragen.overspraak kunnen produceren dan 
een enkelzijdig signaal met dezelfde dI/dt.

de ruis binnen de juiste scheefstand in de ontvanger wordt 
ingevoerd, kan deze door de ontvanger worden geannuleerd.
Het voorbehoud hierbij is dat aan elke kant van het paar 
hetzelfde stoorsignaalniveau moet worden ontvangen. Dit 
betekent echter niet dat differentiële paarsignalen immuun 
zijn voor overspraak op een PCB. Als u bijvoorbeeld een 
single-ended trace heeft in de buurt van een differentieel 
paar, kan het een overspraakpuls in beide paren koppelen via 
het magnetische veld dat tijdens het schakelen wordt gege-
nereerd. De overspraakpuls zal echter niet gelijk door beide 
sporen in het paar worden ontvangen. Het resultaat is dat 
de ruis niet wordt opgeheven bij de ontvanger en dat er wat 
ruis achterblijft aan één kant van het paar. Zorg ervoor dat 
de juiste afstand wordt toegepast tussen single-ended signa-
len en differentiële paarsignalen om te voorkomen dat er aan 
beide zijden van het paar overmatige ruis wordt ontvangen.

EMI uitgezonden door het paar
Een van de grote voordelen van differentiële paarsignalen 
is dat ze weinig ruis uitzenden. Wanneer de twee sporen in 
het paar dichter bij elkaar liggen, zijn de magnetische vel-
den die ze genereren tijdens het schakelen gelijk en tegenge-
steld. Zolang de twee signalen in fase en van dezelfde grootte 
zijn, zullen de magnetische velden die ze genereren elkaar 

tegenwerken. Merk op dat het gegenereerde 
veld niet overal nul is. Dit is alleen zo als de 
afstand tot beide geleiders van het paar gelijk 
is. Het veld zal echter laag zijn en minder 
ruis veroorzaken in nabijgelegen enkelzijdige 
sporen (afbeelding 3).
Hoewel differentiële paren lagere overspraak 
kunnen produceren in een nabijgelegen 
enkelzijdig signaal, kunnen ze overspraak in 
differentiële modus produceren in een nabij-
gelegen differentieel paar. Dit is waarom 
het belangrijk is om de afstand tussen dif-
ferentiële paren zorgvuldig te optimaliseren. 
Hoewel differentiële paren relatief immuun 
zijn voor common-mode-ruis, zijn ze niet 
immuun voor differential-mode-ruis. Houd 
hier rekening mee bij het routen van uw 
differentiële paren en zorg voor voldoende 
afstand tussen paren om een ruisarme kop-
peling tussen hen te garanderen.

Immuniteit voor ground offset
De belangrijkste reden waarom differentiële 
paren worden gebruikt in lange verbindingen 
tussen twee boards, is hun immuniteit voor 
ground offset. Een verschuiving bij AC of 
DC kan worden gezien als common-mode-
ruis; het is een storing in het signaal die 
elke zijde van het paar in dezelfde fase en 
grootte beïnvloedt. Daarom kan het ook 
worden geëlimineerd door de differentiële 
ontvanger. Wanneer het signaal een opening 
tussen twee verschillende massagebieden 
overschrijdt, is er een impedantiedisconti-
nuïteit tussen de twee componenten. Het 
is mogelijk dat een single-ended signaal van 
de bron niet dezelfde spanning heeft bij de 
belasting, omdat de aardpotentialen in elke 
regio anders zijn. Als resultaat zal de ontvan-
ger de juiste spanning uitlezen die door het 
signaal wordt gedragen, omdat het differen-
tiële signaalniveau niet afhankelijk is van het 
potentiaalverschil tussen twee verschillende 
GND-gebieden.

Differentiële signaalparen ontwer-
pen en routen
Omdat differentiële signaalparen in stan-
daard computerprotocollen en voor som-
mige randapparatuur met hoge randsnel-
heden werken, zullen ze over het algemeen 
impedantieregeling vereisen om golfreflectie 
van het belastinguiteinde van een differen-
tieel paar te voorkomen. Alle differentiële 
paren die worden gebruikt in een high-speed 
PCB-ontwerp, vereisen dan ook aanpassing 
van de twee zijden van het paar om ervoor te 
zorgen dat beide signalen tegelijkertijd bij de 
ontvanger aankomt. Hier zijn enkele van de 
basisontwerptips voor het werken met diffe-
rentiële paren:

•  Single-ended en differentiële impedantie: 
Differentiële signaalnormen specificeren 

Afbeelding 3. Differentiële paren zenden gelijke en tegengestelde 
magnetische velden uit, die elkaar tegenwerken en een lagere inductieve 
overspraak kunnen produceren dan een enkelzijdig signaal met dezelfde 
dI/dt.

Afbeelding 2. Common-mode ruis die op een differentieel paar wordt 
ontvangen, valt weg als de stoorsignalen op beide polen even groot is.

enkele single-ended en differentiële impedantie-eisen waaraan moet wor-
den voldaan om reflecties te voorkomen en maximale vermogensoverdracht 
naar de ontvanger te garanderen.

•  Vertraging of lengteaanpassing: de spoorlengtes in het paar moeten worden 
aangepast binnen de scheefheidstoeslag die is gedefinieerd in de signaal-
standaard, hoewel dit nogal genereus kan zijn en voor sommige standaar-
den enkele mm kan bedragen.

•  Consistente afstand: Het is verstandig dat de afstand tussen de paren moet 
worden ingesteld op de minimumwaarde die de impedantiebeperkingen 
niet schendt. De reden hiervoor is dat dit ervoor zorgt dat de uitgestraalde 
common-mode EMI zo laag mogelijk is en het helpt ervoor te zorgen dat 
common-mode ruis wordt ontvangen op het paar, aangezien overspraak 
bijna dezelfde grootte heeft op elk spoor in het paar.

Voor hogesnelheidssignalen zijn er andere overwegingen, zoals signaal-
bandbreedte en verliezen waarmee rekening moet worden gehouden bij het 
selecteren van materialen en componenten. De beste routingstools kunnen 
u helpen aan deze vereisten te voldoen door ervoor te zorgen dat uw ont-
werpinstellingen worden gecodeerd als ontwerpregels. In een CAD-pakket 
zoals Altium Designer is het de geïntegreerde engine voor ontwerpregels en 
online simulatie die u alles biedt wat u nodig heeft om de sporen voor dif-
ferentiële signalen te verifiëren terwijl u ze op uw PCB plaatst.                    •
Voor meer informatie www.etotaal.nl/achtergrond,
artikel ‘Routing van differentiële signalen’.

www.altium.com

Auteur: Zachariah Peterson, member Printed Circuit Engineering 
Association
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Compacte en veelzijdige oscilloscoop
De MSO uit de 2 Series van Tektronix biedt maximaal 4 analoge 
kanalen, 500 MHz bandbreedte, 2,5 GS/s samplefrequentie, 
een 16 kanaals MSO, een 50 MHz willekeurige golfvorm-gene-
rator, 4-bit digitale patroongenerator, geavanceerde trigger-
mogelijkheden, protocoldecodering, een DVM en frequentie-
teller – en dat alles in een compacte behuizing met een dikte 
van minder dan 4 cm. Hierdoor is het de ideale oscilloscoop 
voor elektronisch debuggen en testen, waar dan ook. Met een 
capacitief aanraakscherm en een zeer intuïtieve gebruikersinter-

face die voor aanraking is ontworpen, vult de 2 Series MSO de 
Tektronix-familie van bekroonde ‘next generation’ oscilloscopen 
aan. Het optionele batterijpakket breidt de mogelijkheden van 
het instrument uit doordat hetzelfde instrument dat in het labo-
ratorium wordt gebruikt, ook in het veld kan worden gebruikt.•
CNRood BV
(079) 360 00 18
www.cnrood.com

Met de IO-Link functiemodules introdu-
ceert Leuze een krachtig hulpmiddel voor 
fabrikanten en operators: het maakt de 
integratie van IO-Link apparaatgegevens 
in PLC-programma’s veel eenvoudiger. 
Gebruikers kunnen de functiemodules een-
voudig en snel in het besturingsprogramma 
overdragen. Gangbare besturingssystemen 

IO-Link functiemodules
van fabrikanten als Siemens, Beckhoff en 
Rockwell Automation worden ondersteund. 
Elke functiemodule is afgestemd op een 
IO-Link-sensor van Leuze. De software-
modules besparen de gebruikers tijd. Het is 
niet meer nodig om tijd te verliezen met het 
zoeken naar datatypes, parameterindexen en 
procesdatastructuren. Ook worden moge-
lijke fouten bij de integratie van IO-Link 
apparaat gegevens voorkomen. Leuze biedt 
de IO-Link functieblokken als gratis down-
load aan. Meer informatie is te vinden op 
www.leuze.com/io-link-fb.                                 •
Leuze
(0418) 653 544
www.leuze.nl

De M-2x00 serie OEM RFID-lezers maakt 
eenvoudige integratie van RFID-technologie 
in een groot aantal applicaties mogelijk. 
De M-2900 is een hoogwaardige 8-kanaals 
OEM-lezer. Deze module (met een INDY 
R2000-chip aan boord) is voorzien van een 
krachtig anti-collision algoritme voor een 
betere tag-responstijd. Afhankelijk van de 

Achtkanaals RFID-lezer
toepassing kan de M-2900 worden ingesteld 
worden op buffer- of realtime-modus. In de 
buffermodus worden de gedetecteerde tags in 
een buffer geplaatst en opgeslagen. Hiermee 
kan op een efficiëntie wijze een inventarisatie 
worden uitgevoerd. In realtime-modus wordt 
de gedetecteerde tag meteen doorgestuurd 
zodat de gebruiker direct over de taggegevens 
kan beschikken. De M-2900 OEM is uitge-
rust met een koellichaam als behuizing; dit 
garandeert een effectieve warmteafvoer. Naast 
de 8-kanaals uitvoering zijn in deze serie ook 
1- en 4-kanaals modellen beschikbaar.           •
Elincom electronics BV
(010) 264 02 70
www.elincom.nl

De PI7C9X3G1632GP van Diodes is een 
PCIe 3.0 packet switch-IC dat een flexibele 
configuratie met meerdere poorten en lanes 
mogelijk maakt, resulterend in hogere presta-
ties en beschikbaarheid. Dit komt van pas in 
systemen op het gebied van AI/deep learning, 
gegevensopslag, servers in datacenters, draad-
loze of bedrade telecommunicatie-infrastruc-
tuur en diverse vormen van moderne embed-
ded hardware. De basisarchitectuur van de 
PI7C9X3G1632GP bestaat uit 2 tegels met 
elk 8 poorten en 16 lanes, waardoor deze 32 
lanes SERDES kan ondersteunen bij confi-
guratie-opties die lopen van 2 tot 16 poorten. 
Om een breed scala aan potentiële toepas-
singen mogelijk te maken (poort-fanout of 
verbinding met meerdere hosts) kunnen ver-
schillende poorttypen worden toegewezen. In 

PCIe 3.0 packet switch-IC

de PI7C9X3G1632GP zijn meerdere DMA-
kanalen ingebed om efficiëntere datacommu-
nicatie tussen de host of hosts en verbonden 
eindpunten mogelijk te maken.                       •
Diodes Incorporated
+49 89 454 949 0
www.diodes.com

Het assortiment DC/DC-omzetters van 
Cosel is uitgebreid met een serie 6-watt DC/
DC-converters voor medische, industriële 
en ICT-toepassingen. In een SIP8-behuizing 
heeft de MH6-serie een versterkte isolatie van 
3 kVAC / 4,2 kVDC en voldoet daarmee aan 
de medische isolatiestandaard. Om het voor-
raadbeheer te vereenvoudigen, hebben sys-
teemontwerpers een DC/DC-converter nodig 
die een groot aantal ingangsspanningen accep-
teert. De MH6-serie is verkrijgbaar met drie 
ingangsspanningsbereiken: 4,5...18 V voor 12 
V-toepassingen, 9...36 V voor een combina-
tie van 12 V- en 24 V-systemen en 18...76 V 
voor 24 V- en 48 V-systemen. De MH6-serie 
is verkrijgbaar met vijf enkelvoudige uitgangs-

DC/DC-omzetters

spanningen (3,3 V, 5 V, 9 V, 12 V en 15 V 
(MHFS6)) en twee symmetrische uitgangs-
spanningen (±12 V en ±15 V (MHFW6)). De 
MH6-serie heeft een ingebouwde overstroom-
beveiliging met automatisch herstel. Standaard 
is ook een aansluiting voor afstandsbediening 
aanwezig (negatieve logica).                             • 
Powerbox Benelux BV
(076) 501 58 56
www.prbx.com

https://www.we-online.com/catalog/en/WL-OCPT_PACKAGE_DIP-4


-TOTAAL   •   NUMMER 5 - 2022 19

COLUMN

De kracht van 
standaardisering
Er zijn veel onderwerpen die met standaardisering van 
technologie te maken hebben. Maar zoals een spreker 
op het Machinebouw event ooit stelde: ‘standards are 
not standard’.

Zeer recent is een seminar georganiseerd voor speci-
alisten rond de CE-markering. De standaarden, nor-
men, Europese richtlijnen, Nationale wetgeving en 
de handhaving dienen de belangen van veiligheid en 
vrije handel. In de praktijk is er nog zoveel ruimte 
voor interpretatie, dat er dus ook behoefte is aan neu-
trale expertise.

Binnen de industriële datacommunicatie worden 
diverse protocollen gebruikt. Op de fysieke laag van 
de communicatie wordt Single Pair Ethernet (SPE) 
geïnitieerd door een grote groep bedrijven. Met een-
duidigheid in die technologie worden nieuwe moge-
lijkheden voor Industrial Internet of Things en Edge 
Computing gerealiseerd.

Met een ontwikkeling van standaarden, apparatuur en 
nieuwe toepassingen met SPE is er ook een behoefte, 
om het op deze fysieke laag echt generiek geregeld 
te hebben. De huidige maatschappelijke uitdagingen 
in duurzaamheid, energietransitie, cyber security en 
autonome productie hebben een sterke behoefte aan 
standaardisatie en een geïntegreerde samenwerking in 
de bedrijfsketens.

U bent welkom tijdens de ‘round table’ op 6 juli 2022 
bij FHI, als SPE voor u relevant is.

Er zijn ook initiatieven die de fysieke laag overstij-
gen. Tijdens het PPA event wordt het Duitse initiatief 
van de Open Industry 4.0 Alliance aangehaald. Met 
user cases laat deze alliantie zien hoe bedrijven met 
bestaande apparatuur tot geïntegreerde data komen 
en zodoende het digitaal ecosysteem aan laten sluiten 
op de maatschappelijke doelen van eindgebruikers in 
de industrie.

In de bestaande diversiteit is er een zoektocht naar 
echte standaardisatie.

Ten eerste wenst een gebruiker van tien machines in 
zijn productie niet ook tien apps te gebruiken, om de 
lijn te laten functioneren. Ten tweede is er nu echt 
integratie nodig om alle uitdagingen aan te gaan. Er 
zijn meer wensen, met een hoog tempo en op dit 
moment met nogal wat beperkingen in mensen, mid-
delen en grondstoffen.

Kortom het is nodig en standaardisering is een kracht. 
In mijn huidige Star Wars hobby wil ik besluiten met: 
‘May the Force be with you!’.

Paul Petersen
FHI, federatie van 
technologiebranches

 productnieuws

Met het Light Conveyor Platform (LCP) 
breidt Interroll zijn productgamma uit 
met een platformgebaseerde materiaal-
stroomoplossing die de productiviteit van 
productieprocessen aanzienlijk verhoogt. 
Het LCP is ontworpen als een modulair 
plug-and-play systeem, waarmee alle sys-
teemintegratoren zeer eenvoudig schaalbare 
bandtransportsecties kunnen implemente-
ren om snel te kunnen voldoen aan klant-
specifieke automatiseringsvereisten voor 
de materiaalstroom. De snel veranderende 
procesomgevingen in veel industrieën vra-
gen om flexibele transportoplossingen die 
zich gemakkelijk aan nieuwe eisen kunnen 
aanpassen. Dat is precies wat de nieuwe 
materiaalstroomoplossing van Interroll 

voor systeemintegratoren 
en engineers realiseert: de 
betreffende bandtranspor-
teurs op basis van LCP 
kunnen eenvoudig en zon-
der engineeringinspannin-
gen worden samengesteld 

uit vooraf gemonteerde en vooraf gedefini-
eerde modules en via een autonoom machi-
nebesturingssysteem snel en veilig in bedrijf 
worden gesteld. Het LCP van Interroll is 
ontworpen voor het transport van kleinere 
goederen, maar ook van dozen of polybags 
tot 50 kilo. De transportbanden, die ook 
hellingen of dalingen aankunnen, worden 
aangedreven door compacte en energiezui-
nige trommelmotoren met een rendement 
van meer dan 85 procent, waardoor het 
energieverbruik en de energiekosten zeer 
laag blijven.                                             •
Interroll Fördertechnik GmbH
(0522) 242 221
www.interroll.nl

Transportbandplatform

Met de kastenserie 
TwinLine-X breidt ABB 
Striebel & John het TwinLine 
N 55-systeem voor verde-
lers uit met staande kasten 
in geaarde en dubbelgeïso-
leerde uitvoeringen voor een 

grotere installatieflexibiliteit. Tegelijk met de 
nieuwe kastenserie introduceert ABB ook 
het modulaire CombiLine-X systeem voor 
binnenmontage met uitgebreide toepassings-
mogelijkheden. De TwinLine-X kastenserie 
is koppelbaar. Met deze uitbreiding op het 
TwinLine N 55-systeem kunnen staande kas-
ten dankzij de open zijwanden eenvoudiger 
worden gekoppeld. Dat vereenvoudigt de 
doorvoer van stroomrails. De wanden zijn 
verkrijgbaar als toebehoren voor de geaarde 
en dubbelgeïsoleerde opties. Handig voor 
de installateur en technicus: de deur van de 
nieuwe kasten heeft een openingshoek van 
180 graden en biedt daarmee optimale toe-
gankelijkheid. De CombiLine-X montage-

velden voor onder andere schakelapparatuur 
met een nominale stroom tot 1000 A is breed 
inzetbaar en geschikt voor grotere vermo-
gens. Dit systeem is gebaseerd op een dub-
bel WR-montageframe, waarbij het achterste 
frame wordt gebruikt voor de installatie van 
het hoofdrailsysteem. Een combinatie met 
de bekende CombiLine-N modules zonder 
het achterste montageframe is ook mogelijk. 
Hierdoor heeft de paneelbouwer of installa-
teur volledige flexibiliteit bij de inrichting van 
de kast.                                                           •
ABB
(010) 407 89 11
www.abb.nl

Koppelbare verdeelkast, flexibele montagevelden

De Adrastea-I van Würth Elektronik is een 
krachtige multi-band LTE-M en NB-IoT-
module met zeer gering stroomverbruik. 
Met afmetingen van slechts 13,4 × 14,6 × 
1,85 mm, wordt de module geleverd met 
geïntegreerde GNSS, geïntegreerde ARM 
Cortex M4 en 1 MB Flash (gereserveerd 
voor de ontwikkeling van gebruikerstoe-
passingen). De module is gebaseerd op de 
krachtige Sony Altair ALT1250-chipset. De 
Adrastea-I-module maakt een snelle inte-
gratie in eindproducten mogelijk zonder 
dat extra labels, branchespecifieke certifi-
ceringen en operatorgoedkeuringen nodig 
zijn. De Adrastea-I-module is ideaal voor 
industriële IoT, slimme landbouw, slimme 
logistiek en slimme meettoepassingen. De 
module heeft multi-band ondersteuning en 
kan worden bediend via een van de twee 
(LTE-M en NB-IoT) cellulaire communica-
tietechnologieën. Dit maakt ondersteuning 

voor internationale, multi-
regionale dekking mogelijk. 
Waar LTE-M bijvoorbeeld 
geen dekking heeft, kan de 
Adrastea-I worden geconfi-
gureerd om in plaats daar-
van NB-IoT te gebruiken, 
en vice versa. De Adrastea-
I-module is geoptimaliseerd 
voor een uiterst gering 
stroomverbruik, compact 
formaat en verbeterde dek-
king. Door zijn kleine afme-
tingen is hij perfect geschikt 
voor toepassingen met 
beperkte afmetingen, zoals 
wearables. De geïntegreerde 
ARM Context M4 MCU, 1 
MB Flash en 256 KB RAM 
van de Adrastea-I-module 
zijn exclusief beschikbaar 

voor de ontwikkeling van klanttoepassingen. 
Sony Altair biedt een software development 
kit (SDK), codevoorbeelden, documentatie 
en tools om innovatie en productontwikke-
ling op de geïntegreerde MCU te versnel-
len.                                                            •
Würth Elektronik
(073) 62 91 570
www.we-online.com

Cellulaire module voor IoT-applicaties

De CFW900 van WEG is een frequentie-
regelaar met een vereenvoudigd ontwerp 
die meer gebruiksgemak biedt en die kan 
bogen op een verhoogde vermogensdicht-
heid. Hij komt bovendien met een geavan-
ceerde energiebesparingsfunctie, een groot 
operationeel bereik en veiligheidsfuncties, 
en verhoogt de productiviteit indien geïm-
plementeerd in allerlei industriële toepas-
singen. De WG20 is de eerste motorre-
ductor die WEG helemaal in-house heeft 
ontwikkeld. Hij is verkrijgbaar in een 
axiale, parallelle en haakse uitvoering, elk 
met schuine vertandingen, en biedt kop-

pels variërend van 50 tot 18.000 Nm. Het 
Motion Fleet Management (MFM)-systeem 
maakt online-bewaking en -onderhouds-
management van een hele reeks industriële 
aandrijvingen mogelijk. Door middel van 
bewaking en een combinatie van edge com-
puting en gegevensverwerking in de cloud 
genereert het systeem waardevolle realtime 
inzichten in motoren, aandrijvingen en 
andere industriële apparatuur.                  •
WEG Netherlands
(088) 934 65 00
www.weg.net/nl

Frequentieregelaar, motorreductor en software
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Van dinsdag 27 t/m vrijdag 30 september wordt de volgende editie van de World of Technology & Science gehouden in de 

Jaarbeurs in Utrecht. Dit is de vakbeurs voor technologie en wetenschap in de Benelux en biedt de bezoeker niet alleen 

inzicht in de laatste innovaties, maar ook interessante lezingen en tal van activiteiten op de beursvloer. Een gratis te 

bezoeken beurs dus met voor elk wat wils.

of Automation, World of Laboratory, World 
of Motion & Drives en World of Electronics. 
De ingezonden noviteiten zijn vanaf nu te 
vinden op de site van de WoTS. Hier kunt u 
tot en met 31 augustus uw stem uitbrengen 
op de inzending van uw keuze. Daarnaast 
beoordeelt een vakkundige jury de innova-
ties. Op basis van de bezoekersstemmen en 
het juryrapport worden 4 genomineerden 
per categorie bepaald en mogen zij hun 
innovatie op de beursvloer presenteren. 
Tijdens de beurs op dinsdag, woensdag en 
donderdag kunt u uw stem uitbrengen op de 
innovatie die volgens u alles in zich heeft om 
de TechAward in de wacht te slepen. Op vrij-
dag zullen dan de awards uitgereikt worden.
Nieuw deze editie is de Green TechAward. 
Deze zal worden uitgereikt aan de exposant 
die kan aantonen dat de ingebracht innova-
tie een aantoonbare positieve bijdrage levert 
aan duurzaamheid. 

Test & Meet paviljoen
Zes bedrijven die gespecialiseerd zijn in het 
testen & meten binnen de elektronica pre-

Net als de laatste keer kent de WoTS 2022 vijf verschillende werel-
den. Drie zijn hiervan voor ons van belang, namelijk World of 
Electronics, World of Motion & Drives en World of Automation. 
Maar er is meer: tijdens WoTS 2022 komen in vier Generieke 
Seminars ook overkoepelende thema’s aan bod zoals de stand van 
zaken in het technisch onderwijs op dinsdag, de toekomst van 
kernenergie op woensdag, de wetenschappelijke ontwikkelingen 
rondom covid-19 op donderdag en de stand van zaken in robotica 
op vrijdag. 

De Beursvloer
Zoals gezegd is de WoTS een beurs met daarnaast een uitgebreid 
seminarprogramma over een groot aantal uiteenlopende thema’s. 
Op de beursvloer vindt u naast de gebruikelijke beursactiviteiten 
ook speciale activiteiten en themastand. Zo is er het waterstofplein 
op de World of Automation, De FEDA Lounge op de World of 
Motion & Drives, en het DevelopmentClub/IoT paviljoen en het 
Test & Meet paviljoen op de World of Electronics. Binnen deze 
wereld kunt u ook de WoTS Gadget verzamelen (de WoTS-parrot, 
een en flexibele voice-recorder met diverse stemvervormers).

TechAward 2022
De exposanten kunnen hun meest nieuwe en innovatieve produc-
ten of technologieën mee laten dingen naar de TechAward 2022. 
In deze editie kunt u uw stem uitbrengen in 4 categorieën: World 

Eind september - WoTS 2022
De vakbeurs voor wetenschap en technologie
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senteren zich gemeenschappelijk in het Test & Meet pavil-
joen dat te vinden is in de World of Electronics. Hier kunt 
u terecht voor meetapparatuur voor functionele testen voor 
de productie van elektronica, CE testen voor een marktin-
troductie van een ontwikkeling en het testen & meten van 
draadloze toepassingen.
Exposanten in dit paviljoen hebben ook een specialisme in 
omgevingstesten. Dat zijn testen om tot producten te komen 
die in praktijkomstandigheden net zo functioneren als ver-
wacht wordt door de klant.
Bedrijven die u in het paviljoen aan kunt treffen zijn 
Dewetron, Eurofins | MASER, Hielkema, Hyteps en Weiss 
Technik. Ook is in dit paviljoen is opleidingsinstituut 
Dirksen te vinden. 

Seminars
Binnen de drie voor ons interessante werelden worden tien 
seminars georganiseerd. Dit naast de vier al eerder genoemde 
generieke seminars.
World of Automation organiseert vier seminars waaronder 
het seminar ‘Industrial Cyber Security’ dat gezien alle ver-
velende ontwikkelingen heel actueel is. Dit seminar wordt 
gehouden op 29 september. Het lezingenprogramma over 
cyber security in de industrie behandelt concrete cases uit de 
praktijk, maar biedt ook oplossingen om industriële proces-
sen en fabrieken beter weerbaar te maken tegen de gevaren 
van buiten.
World of Motion & Drives organiseert twee seminars waar-
onder op 27 september het seminar “Innovaties in de aan-

drijftechniek”. Hier worden de ‘next level’-
verbeteringen in gebruikersgemak, energie, 
flexibiliteit en de inzet van multifunctionele 
vakkennis besproken. 
World of Electronics organiseert ook vier 
seminars. Op de achtereenvolgende beurs-
dagen zijn dat respectievelijk de seminars 
‘De uitdagingen van Internet of Things’, 
‘Challenges of Test & Measurement in the 
future’, ‘Hardware design voor productie’ 
en ten slotte het seminar ‘User Interface 
Design’.

Tot slot
Met nog ruim drie maanden te gaan moet 
er nog heel veel georganiseerd worden om 
alles in kannen en kruiken te krijgen, maar 
gezien dat wat er nu al staat, belooft het weer 
een vertrouwde beurs te worden die u niet 
mag missen. Ga daarom nu al naar de site 
van de WoTS om het totale programma en 
alle achtergrondinformatie te bekijken en u 
alvast als bezoeker in te schrijven. Vergeet 
dan niet om aan te geven welke seminars u 
wilt bezoeken en of u ook de WoTS Gadget 
wilt bemachtigen.                                         •
Voor alle informatie over de WoTS, 
ga naar www.wots.nl 

 productnieuws

Storingssignalen die bijvoorbeeld door het 
elektriciteitsnet worden veroorzaakt, kunnen 
de werking van elektrische en elektronische 
apparatuur verstoren. Deze apparatuur kan 
op zijn beurt weer storing veroorzaken in 
andere apparatuur. Om ervoor te zorgen dat 
apparatuur goed blijft werken, is het belang-
rijk om dit type storing op te sporen en op te 
lossen. CN Rood levert een breed scala aan 
oplossingen voor het meten van stoorsigna-
len (netkwaliteit en EMC/EMI). Het feno-

meen van super-harmonischen (2 kHz...150 
kHz) zou voor nog meer problemen kun-
nen zorgen; is dit ook EMC-gerelateerd 
of gewoon een netkwaliteitsprobleem? De 
nieuwe AXOS 5 en 8 van Haefely integreren 
de beste eigenschappen van de stand-alone 
testsystemen van C.N. Rood in één enkele 
economische EMC-oplossing. De AXOS 5 
gaat tot 5 kV EFT/Burst, 5 kV Combination 
Wave (1,2/50 µs en 8/20 µs), AC/DC-dips 
en -interrupts (vereist de DIP 116) en Pulsed 
Magnetic Field (vereist de MSURGE-A). 
De AXOS 8 gaat tot 5 kV EFT/Burst, 7 kV 
Combination Wave (1,2/50 µs & 8/20 µs), 7 
kV Ring Wave, AC/DC-dips en -interrupts 
(vereist de DIP 116), Pulsed Magnetic Field 
( vereist de MSURGE-A) en Telecom Wave 
(vereist de TW 8).                                       •
CNRood BV
(079) 360 00 18
www.cnrood.com

Oplossing voor geleide en stralingsemissies
Voor automotive en industriële toepassingen introduceert Allegro Microsystems twee 
hele-brug gate-drivers. De IC’s zijn beschikbaar met opties voor directe besturing 
(A89505) en pulsbreedtemodulatie (A89506) en integreren essentiële functies om het 
systeemontwerp eenvoudiger te maken en de prestaties en betrouwbaarheid te verbeteren. 
Met standaard ingebouwde features zoals flexibele interfacelogica, EMI-reductie dank-
zij programmeerbare gate-aansturing, stroom-terugkoppeling en diverse diagnostische 
functies, hebben deze IC’s slechts weinig externe componenten nodig. Ze worden gele-
verd in een QFN-behuizing van 4 x 4 mm. De A89505 en A89506 zijn ideaal voor auto-
motive toepassingen zoals raam- en deuractuators, sloten voor EV-laders, elektronische 
parkeerremmen en inklapbare spiegels. Het solid-state ontwerp maakt ze ook ideaal voor 

batterijgevoede toepassingen 
met DC-borstelmotoren, 
gebouwautomatisering en 
robotica. Bij beide drivers 
is de stroomdetectie inge-
bouwd, zodat geen externe 
detectieweerstanden nodig 
zijn.                        •
Arrow Electronics
(030) 639 12 34
www.arroweurope.com

Hele-brug gate-drivers

https://aesensors.nl
https://www.eurocircuits.com


-TOTAAL   •   NUMMER 5 - 202222

 productnieuws

Het assortiment drukknop-handzenders van Tele Radio is uitgebreid met de breed toepasbare Panther 
T29-12. Deze is PLd-gecertificeerd en kan daardoor op een hoog veiligheidsniveau 24 verschillende 
functies aansturen. 

12-Knops handzender

Met PLd voldoet de drukknophandzender aan de verplichte 
certificering Performance Level d. De combinatie van PLd 
met het Cat3-veiligheidsniveau maakt de Panther T29-
12 uitermate geschikt voor werkzaamheden met een hoog 
veiligheidsrisico, zoals heffen en hijsen en dan met name 
het verplaatsen van zware ladingen. Hierbij biedt de nood-
stopfunctie van het PLd/Cat3-niveau extra veiligheid. De 
nieuwe zender is gemakkelijk aanpasbaar. Met behulp van 
de instellingenmanager kan de zender naar wens worden 
geprogrammeerd voor specifieke toepassingen. Dankzij een 
efficiënter energieverbruik kan de zender op de verwisselbare 
en oplaadbare lithium-ion accu ruim 150 uur werken. De 

Panther T29-12 heeft beschermingsgraad IP65 en is voor-
zien van een robuuste behuizing met stootrand. Net als de 
andere zenders in de Panther-reeks werkt de nieuwe druk-
knop-handzender bij de wereldwijd inzetbare frequentie 2,4 
GHz. Voor een storingvrije communicatie beschikt de zen-
der over geavanceerde technologie, zoals de Direct Sequence 
Spread Spectrum-technologie. Hierbij wordt het signaal over 
een frequentiebereik in kleine stukken verdeeld. De nieuwe 
zender heeft een bereik van maximaal 700 meter. Om de 
radiosignalen van de handzender over grote afstanden en/
of door obstakels te kunnen verzenden, kan gebruik worden 
gemaakt van een signaalversterker zoals de nieuwe D5-21. 

Die werkt ook op de 2,4 GHz en heeft een bereik van 100 
meter.                                                                                  •
Tele Radio BV
(070) 419 41 27
www.teleradio.nl

Accu-energieopslagsystemen kunnen een 
van de sleutels zijn voor het oplossen van de 
energiecrisis en het duurzamer maken van 
de wereld. Aangezien groene energiebron-
nen (zoals wind en zon) niet altijd beschik-
baar zijn, kunnen grote accuparken ervoor 
zorgen dat energie kan worden opgeslagen 
en kan worden ingezet als er minder zon of 
wind is. Accu-energieopslagsystemen bestaan 
uit accucellen die worden gecombineerd tot 
accupakketten, die vervolgens kunnen wor-
den samengevoegd tot containers die op hun 
beurt weer accuparken kunnen vormen ter 
grootte van meerdere voetbalvelden. De sys-
temen kunnen gebruik maken van nieuwe 
of gerecyclede accu’s en combineren verschil-
lende componenten. Om goed te kunnen 
werken, hebben deze grote accuparken ech-
ter veel communicatiecapaciteit nodig. HMS 

levert daartoe een uitgebreid pakket commu-
nicatie-oplossingen. Aangezien de markt voor 
accu’s wordt aangevoerd door de auto-indus-
trie, is in veel systemen CAN de communi-
catiestandaard. HMS biedt hiervoor via het 
merk Ixxat een uitgebreid programma com-
municatie-oplossingen voor PC-aansluiting, 
netwerken, lijnextensie, galvanische isolatie 
en meer. Energieopslagsystemen combine-
ren vaak verschillende apparaten uit verschil-

lende bedrijfstakken in één enkele toepassing 
- accu’s, BMS, PLC’s, branddetectie-units of 
airconditioning. Om verschillende apparaten 
te combineren, is het noodzakelijk om ver-
schillende protocollen en netwerkstandaar-
den met elkaar te verbinden. De intelligente 
networking-gateways van HMS kunnen deze 
taak voor hun rekening nemen. Intelligente 
netwerken zijn ook nodig om verbinding te 
maken met cloudoplossingen of SCADA-
systemen. Dit kan door gebruik te maken 
van Smart Grid-gateways van HMS die zowel 
energie- als industriële veldbusprotocol-
len ondersteunen, evenals protocollen voor 
cloudverbinding.                                            •
HMS Networks Benelux
(0487) 203 000
www.hms-networks.com

Communicatieoplossingen voor accu-energieopslagsystemen

Nauwkeurige power analyzer
De WT5000 Precision Power Analyzer - 
Transformer Version van Yokogawa onder-
steunt transformatorfabrikanten bij het 
ontwikkelen van efficiënte producten voor 
klanten in de nutssector door uiterst nauw-
keurig de optredende verliezen te meten. 
Transformatoren spelen een cruciale rol in het 
elektriciteitsnet. Nu de vraag naar elektriciteit 
zal stijgen tot maar liefst 40 TWh in 2040 

en transformatoren verantwoordelijk zijn 
voor ongeveer 4% van de distributienetver-
liezen, is het realiseren van efficiëntere trans-
formatoren nog nooit zo belangrijk geweest. 
Eigenaars van distributienetwerken leggen 
boetes op aan fabrikanten van transformato-
ren op basis van de gemeten verliezen tijdens 
de nullasttest. Het is daarom van vitaal belang 
voor fabrikanten om deze verliezen nauwkeu-
rig en met minimale onzekerheid te meten. 
De WT5000 Precision Power Analyzer - 
Transformer Version stelt fabrikanten in staat 
de zeer nauwkeurige analyse te realiseren die 
nodig is om economische en efficiënte trans-
formatoren te ontwikkelen. Het is de nauw-
keurigste vermogensanalysator van Yokogawa, 
met een nauwkeurigheid van 0,008% bij een 
vermogensfactor van één en biedt de beste 
nauwkeurigheid bij lage vermogensfactoren 
voor commerciële frequenties van 45 tot 66 

Hz. Lage vermogensfactoren hebben een dra-
matisch effect op de nauwkeurigheid. Het 
instrument biedt een nauwkeurigheid van 
0,6% van de meetwaarde, zelfs bij een ver-
mogensfactor van slechts 0,001 bij 100 V en 
1 A. Met behulp van de WT5000 Precision 
Power Analyzer - Transformer Version kun-
nen technici drie of vier verschillende vermo-
gensfasen meten bij 10 MS/s (18 bit). Het 
10,1-inch high-res WXGA-scherm maakt het 
mogelijk om maximaal zeven golfvormen te 
bekijken en kan maximaal 12 pagina’s met 
meetparameters weergeven. Tot 32 GB intern 
opslaggeheugen kan worden gebruikt om ver-
schillende aangepaste configuraties en testop-
stellingen op te slaan en op te roepen.           •
Yokogawa Europe Solutions BV
(088) 464 14 29
www.tmi.yokogawa.com/bx

Intelligente
UPS-oplossing

Het SmartZone Uninterruptible Power 
Supply-portfolio van Panduit is niet alleen 
eenvoudig te installeren en te gebruiken, 
maar ook een betrouwbare en efficiënte 
oplossing om kritieke IT-apparatuur van 
noodstroom te voorzien (in combina-
tie met de SmartZone DCIM-software). 
Het SmartZone UPS-aanbod combi-
neert uitstekende elektrische prestaties 
met intelligent accumanagement en een 
lange levensduur. De SmartZone UPS 
is ontwikkeld als antwoord op de con-
tinu groeiende behoefte aan betrouwbare 
stroomcapaciteit voor datacenters, kan-
toren en edge-apparatuur. Het rackgeba-
seerde SmartZone UPS-portfolio heeft een 
hoge betrouwbaarheid en dichtheid, werkt 
efficiënt en is veilig te beheren. Panduit 
levert verschillende modellen en configu-
raties voor specifieke klantbehoeften. Het 
aanbod bestaat uit 1...3 kVA, 5...10 kVA 
en 10/15/20 kVA online dubbele conver-
sie-units, uitgerust met onderhoudsvrije 
accu’s. Alle SmartZone UPS-units hebben 
een 3,5-inch kleuren-aanraakscherm. Het 
SmartZone UPS-portfolio is speciaal ont-
wikkeld voor kritieke computeromgevin-
gen, zoals datacenters en edge-installaties. 
Daarom is het een geïntegreerde oplos-
sing waarop zowel meerdere externe accu-
packs als een externe Maintenance Bypass 
Switch (MBS) op aangesloten kan worden. 
SmartZone UPS is een intelligente oplos-
sing die men eenvoudig kan integreren 
met gangbare systemen voor de besturing 
en monitoring, zoals de cloud-gebaseerde 
DCIM-applicatie SmartZone Cloud.       •
Panduit
(020) 487 45 81
www.panduit.com

https://b3industrie.nl
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Configureerbare connectorserie
Robuust, betrouwbaar, waterdicht/hermetisch, licht en compact: 
zo kan de Fischer Core-serie worden omschreven. Daarnaast biedt 
deze connectorserie uitgebreide configuratiemogelijkheden voor 
laag- en hoogspanning, coax en triax, glasvezel- en hybride verbin-
dingen. 

Connectoren van Fischer zijn flexibel, volledig configureerbaar en 
toepasbaar in talrijke sectoren, van medische en defensie-applicaties 
en industriële automatisering tot test- en meetapparatuur en zelfs 
nucleaire toepassingen. Dankzij de push-pull vergrendeling zijn de 
connectoren eenvoudig en snel in het gebruik. Een mechanische 
codering en een kleurcodering verhinderen het verkeerd insteken in 
de contraconnector. Met de hoge beschermingsgraad is de Fischer 
Core-serie uitermate geschikt voor vacuüm- en onderwatertoepas-
singen. De belangrijkste eigenschappen samengevat:  

•  uitgebreid assortiment behuizingen en con-
tactblok-configuraties;

•  push-pull, quick release of frictievergrende-
ling;

•  contactconfiguratie 1...55 contacten;
•  AWG 9...32;
•  maximale stroom 60 A;
•  beschermingsgraad IP68/69, hermetisch;
•  levensduur 10000+ steekcycli;
•  temperatuurbereik –70 °C tot +250 °C;
•  materiaal messing, inox, aluminium of plastic.

AVT Wiring & Connecting is partner en exclu-
sief distributeur van Fischer Connectors in 
Nederland, België en Luxemburg.                      •

 productnieuws

AVT Wiring & Connecting
(040) 208 80 88
http://avt-connecting.com

Als er grote afstanden moeten worden geme-
ten, zowel binnen als buiten, worden optoN-
CDT ILR2250-100-H laserafstandssensoren 
van Micro-Epsilon gebruikt. Deze sensoren 
zijn verkrijgbaar met verwarmings- en koel-
element en leveren nauwkeurige, stabiele 

resultaten bij een meetbereik tot 150 m. Voor 
metingen buiten zijn de laser-afstandssensoren 
verkrijgbaar met geïntegreerde verwarming en 
koeling. Hierdoor kunnen de sensoren wor-
den gebruikt bij temperaturen van –40 °C tot 
+65 °C. Daarnaast is de gegoten aluminium 
behuizing zeer robuust. De meetresultaten 
zijn stabiel en nauwkeurig over afstanden tot 
150 m. Dit geldt ook voor donkere, gestruc-
tureerde of zwak reflecterende oppervlakken. 
Verschillende meetmodi maken aanpassing 
aan de betreffende meettaak mogelijk.            •
Micro Epsilon BeNeLux
(0162) 510 400
www.micro-epsilon.com

Lasersensor voor binnen en buiten

Een vermogensschakelaar is een van de 
meest kritische componenten in een AIS-
schakelomgeving (AIS = air insulated 
switchgear). Betrouwbaarheid is cruciaal 
omdat het product moet werken onder 
alle omstandigheden. Zo’n schakelaar kan 
jarenlang of zelfs tientallen jaren een slui-
merend bestaan leiden totdat deze met een 
klap wordt geactiveerd. In gesloten toestand 
moet de vermogensschakelaar zich gedragen 
als een ideale geleider zonder weerstand, 
en in geopende toestand moet het een per-
fecte isolator zijn die niets geleidt. Als na 
het activeren de contacten worden geschei-
den, moet de onderbreker zich onmiddel-
lijk verplaatsen om eventuele lichtbogen te 
doven en om schade aan de achterliggende 
lijncomponenten te voorkomen. Eenmaal 
geactiveerd zal dit proces normaliter binnen 
20 tot 30 milliseconden plaatsvinden, inclu-

sief de snelle verplaatsing van de mechani-
sche massa’s van 20 tot 30 kg. De Zwitserse 
Pfiffner Group, gespecialiseerd in trans-
missie- en distributiecomponenten, heeft 
een nieuw lucht-geïsoleerd schakelsysteem 
aangekondigd, bedoeld als hoogspannings-
vermogensschakelaar voor onderstations 
met een SF6-vrij en F-gas vrij isolatieme-
dium. Zwavelhexafluoride (SF6) is een door 
de mens gemaakt gas dat in de eerste plaats 
wordt gebruikt als een elektrische isolator en 
lichtboogonderdrukker. Alhoewel het bij-
zonder effectief voor vermogensschakelaars 
kan worden ingezet, is het van nature ook 
een van de meest schadelijke broeikasgassen. 
De oplossing van Pfiffner maakt gebruik van 
een eco-compatibel gas dat volledig afrekent 
met het gebruik van SF6 en F-gassen.           •
www.pfiffner-group.com

Vermogensschakelaar voor hoogspanning

Om te voldoen aan de vereisten van mili-
taire en luchtvaarttoepassingen introduceert 
Vishay Intertechnology een nieuwe natte 
tantaalcondensator met de hoogste capaci-
teit versus werkspanning en afmeting. De 

EP2 is verkrijgbaar met radiale through-
hole aansluitingen, met optioneel faston-
aansluitingen voor de B- en C-behuizingen. 
De component is gebaseerd op de bewezen 
SuperTan-technologie van Vishay en heeft 
een extreem hoge capaciteit van 2.700 tot 
48.000 µF in de B-behuizing en 3600 tot 
72.000 µF in de C-behuizing. De werkspan-
ning voor de condensatoren lopen van 25 
VDC tot 125 VDC. De EP2 is onderge-
bracht in een hermetisch afgedichte tantaal-
behuizing voor verhoogde betrouwbaarheid. 
De condensatoren hebben een werktem-
peratuurbereik van -55 °C tot +85 °C (tot 
+125 °C met derating) en bieden een ESR 
van slechts 0,017 Ω bij 1 kHz en +25 °C.  •
Vishay BC Components
(040) 259 07 00
www.vishay.com

Natte tantaalcondensatoren

https://ave-nl.com
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Zachte heelmeesters maken 
stinkende wonden.
(Of: “Het belang van inzicht en kennis”)

Verbaast u zich nog over sommige uitspraken van politici? Eigenlijk zou ik willen zeg-
gen: “Ik niet”, maar helaas ze blijven me verbazen met hun soms verbijsterende uitspra-
ken. De laatste, in mijn ogen zinloze bijdrage, kwam van minister Hugo de Jonge bij zijn 
openingsrede van de VSK, Nederlands grootste installatie vakbeurs.

U herinnert zich deze minister misschien nog wel als Corona minister waarbij hij voort-
durend áchter de feiten aan rende en op de momenten dat hij probeerde om juist vroeg 
in grijpen precies de verkeerde beslissing nam (sommigen hebben daar dan wel weer veel 
geld aan verdiend).
Ook hier zien we ditzelfde fenomeen weer naar voren komen en weer op een vakgebied 
waar deze minister niet voor opgeleid is, sterker nog waar hij (en met hem de meeste 
politici) geen kaas van gegeten heeft.
In een waarschijnlijk goedbedoelde poging onafhankelijker te worden van Russisch gas 
en zonder meer gas uit Groningen te halen heeft deze minister, samen met Rob Jetten, 
de verwarmingsketels op aardgas in de ban gedaan.
Hun oplossing, overschakelen op een hybride warmtepomp, u weet wel zo een die voor 
de laag calorische (zeg maar de verwarming) warmte op het warmtepomp principe 
berust en voor de hoog calorische warmte (douchen en koken) van gas gebruikt maakt.
Zonder na te denken een loffelijk streven. Tenslotte wordt door de meeste huishoudens 
ongeveer 75% van het gas voor het verwarmen van de woning gebruikt.

Maar ook hier zien we het nadelige effect van het door lobbyisten bijpraten van een 
terzake ondeskundige minister. Als goede technisch/wetenschappelijke kennis ontbeert 
klinkt elk leuk verhaal logisch en ontbreekt het je aan voldoende achtergrond om kriti-
sche vragen te stellen.
Deze onkunde hoor je dan ook terug in de antwoorden die hij na afloop geeft aan een 
verslaggever op de vraag welk advies deze minister heeft voor de installateursbranche 
naar hun klanten toe. “Installateurs doen er verstandig aan hun klanten een ander alter-
natief te bieden, één dat duurzaam én beter is, dat minder gas verbruikt en aan het eind 
van de maand minder geld op maakt”.
Als je niet nadenkt klinkt dit best logisch, vooral het laatste argument, minder geld per 
maand. Zelfs als ik voorbij ga aan de ‘Total Costs of Ownership’ zal dit niet het gewenste 
effect opleveren. Ja, het gasgebruik zal wel iets dalen en na het afbetalen van de hoge 
investeringskosten zullen de maandelijkse lasten wel naar beneden gaan.

Hier wreekt zich weer het populisme waarin vrijwel alle politici zo goed zijn, iets roepen 
zonder voldoende kennis en inzicht.
Laten we maar weer eens wat cijfers (nu van energieinnederland.nl) bekijken. 45% van 
het Nederlandse aardgasgebruik is voor de elektriciteitsopwekking, 28% gebruiken we 
voor verwarming (de hele gebouwde omgeving in dit geval) en de rest kunnen we onder 
noemer industrie schuiven.
Vraagje: “Wat gaat dit briljante voorstel om massaal op hybride warmtepompen om te 
schakelen nu werkelijk opleveren”?
Ik denk niets! We kunnen maximaal 28% van ons gasgebruik terugdringen als we geen 
gas voor verwarming gebruiken. Echter, vervangen we dit door elektriciteit voor warm-
tepompen dan wordt dat weer met extra gas opgewekt. Als we dan rekenen met een 
rendement van een gascentrale van 50-60% en een rendement van een warmtepomp 
van 400% (ja dat ziet er raar uit) dan valt na enig rekenen wel te zien dat de netto winst 
ongeveer ‘0’ is, of misschien zelfs negatief bij een slechte COP (by the way een goede 
gasgestookte ketel zit op ongeveer 100%). Voor het gemak vergeet ik dan ook maar even 
dat het elektriciteitsnet niet op een massale toename van warmtepompen berekend is.
Het spreekwoord over heelmeesters indachtig: “Dit voorstel rammelt niet alleen aan alle 
kanten, het ruikt naar incompetentie”.

Drie voorstellen om dit probleem wel goed aan te pakken: maak haast met het anders 
opwekken van elektriciteit; zet het gasnet in voor een waterstof oplossing en vooral stel 
hoge eisen aan de isolatie van woningen en gebouwen.
Hoe beter geïsoleerd hoe minder warmte we verliezen en hoe minder energie we voor 
verwarming nodig hebben!

Jan W. Veltman

Reageren?
jan.w.veltman@technology2success.nl

 productnieuws

De TBM2G-serie frameloze servomoto-
ren van Kollmorgen biedt functies die 
het ontwerp van collaboratieve, chirur-
gische, ruimtevaart- en andere robots 
vereenvoudigen en tegelijkertijd opti-
male prestaties leveren in een lichter en 
compacter geheel. Deze nieuwe motoren 
vormen een aanvulling op de bestaande 
TBM- en KBM-serie frameloze moto-
ren van het bedrijf. Frameloze koppel-
motoren leveren doorgaans hun beste 
prestaties bij lage snelheden en functio-
neren minder goed bij hogere snelheden. 
TBM2G-motoren nemen deze beperking 
weg dankzij geavanceerde wikkelingen en 
materialen die een consistent vermogen, 
koppel en rendement garanderen binnen 
een breed snelheidsbereik. De TBM2G-
motoren vormen ook een oplossing voor 
de dimensioneringsbeperkingen waarmee 
engineers vaak worden geconfronteerd 
bij gebruik van kant-en-klare harmoni-
sche overbrengingen. De nieuwe motoren 
uit de TBM2G-serie zijn zo gedimensio-
neerd dat ze perfect passen bij gemakke-

lijk verkrijgbare systemen met harmoni-
sche overbrenging. De TBM2G-serie is 
verkrijgbaar in 21 uitvoeringen die direct 
kunnen worden geïntegreerd in robotge-
wrichten en andere embedded toepassin-
gen.                                                          •
Dynamic Drives
(0180) 695 770
www.dynamicdrives.nl

Frameloze servomotoren

De Inpixon Swarm Chirp (voorheen swarm 
bee LE V3) is een 2,4 GHz Chirp Spread 
Spectrum-module, geschikt voor een ver-
scheidenheid aan IoT-implementaties. De 
kleine vormfactor van 22 x 23 mm, het 
geringe stroomverbruik, de lange-afstand-

stransceiver inclusief ingebouwde versnel-
lingsmeter en temperatuursensoren, maken 
(samen het feit dat slechts weinig externe 
componenten vereist zijn) de Inpixon 
Swarm Chirp een ideale keuze voor pro-
ducten voor het volgen van personeel, 
apparatuur en producten in die gevallen 
waar de detectie van binnen- of buitenlo-
catiedetectie van belang is. Met een inge-
bouwde microcontroller, een 2,4 GHz RF 
Chirp-transceiver, 3D-versnellingsmeter 
en temperatuursensoren en een UART ver-
kort de Inpixon Swarm Chirp-module de 
time-to-market drastisch. Voeg een batte-
rij, antenne en een behuizing toe en hij is 
marktrijp. Hij wordt bovendien geleverd 
met een complete API-opdrachtenset die 
de implementatie van firmware overbo-
dig maakt.                                         •
TOP-electronics
(0180) 580 492
www.top-electronics.com

Chirp radio- en sensormodule

De OSLON Optimal LED-familie van 
OSRAM is gebaseerd op de nieuwste 
1-mm2-chip voor tuinbouwverlichting van 
het bedrijf, die hoge efficiëntie, betrouw-
bare prestaties en een uitstekende prijs-
kwaliteitsverhouding combineert. De 
nieuwe OSLON Optimal LED’s zijn ver-
krijgbaar in de kleuren Hyper Red (660 
nm) en Far Red (730 nm). De versies 
Deep Blue en Horti White zullen naar ver-
wachting in het derde kwartaal van 2022 
beschikbaar komen. Door kleuren en wit 
te mengen, hebben armatuurfabrikanten 
de flexibiliteit om aan de spectrale eisen 
van elke tuinbouwtoepassing te voldoen. 
De footprint van 3,0 x 3,0 mm van de 
OSLON Optimal LED’s maakt ze bijzon-
der geschikt voor verlichtingsarmaturen in 
de tuinbouw, waar de LED’s vaak zeer dicht 
op elkaar gemonteerd moeten worden. In 
deze toepassingen is de belangrijkste eis dat 
efficiëntie (fotosynthetische fotonenflux 
per watt) in evenwicht is met de kostprijs. 
De OSLON Optimal LED’s combineren 

prestaties en kosten met robuustheid, hoge 
betrouwbaarheid en uitstekende levens-
duur. De nieuwe producten zijn gebaseerd 
op dezelfde geavanceerde InGaAlP dunne-
film-chiptechnologie die wordt gebruikt in 
de OSLON Square-familie van LED’s met 
een chip van 2 mm2.                               •
OSRAM Benelux
(010) 750 14 53
www.osram.nl

LED’s voor tuinbouw
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Kleine UHF RFID-reader
De BlueBox MicroIA van 
Idtronic is een veelzijdige 
kleine UHF RFID-reader 
met een vermogen van 500 
mW; dankzij de geïnte-
greerde antenne kan in stap-
jes van 1 dB een leesafstand 
tot 3 meter worden bereikt. 
Door de geringe afmetin-
gen van 120 x 120 mm, de 
IP65-beschermingsgraad en 
de 10...36 VDC-voeding kan 

de reader goed op bijvoorbeeld een vorkhef-
truck worden gemonteerd. De data-interface 
is RS232 of RS485 (CANbus op verzoek). 
De reader kan met ETSI- of FCC-frequentie 
worden geleverd. De aansluiting wordt ver-
zorgd door een 5-polige A-code M12 con-
nector voor zowel de voeding als de seriële 
interface.                                                    •
Elincom electronics BV
(010) 264 02 70
www.elincom.nl

De DFE32CAH_R0-serie van Murata bestaat 
uit metalen vermogensspoelen voor toepas-
singen bij hoge temperaturen tot 150 °C. 
Deze componenten zijn bedoeld voor gebruik 

in DC/DC-converters en 
stroomregelingen voor auto-
motive toepassingen en wor-
den geleverd in 1210-for-
maat (3,2 × 2,5 mm). De 
componenten bestrijken een 
breed waardenbereik en zijn 
geschikt voor toepassingen 
in voertuigen die verder gaan 
dan infotainmentsystemen 
en reiken tot de aandrijflijn 
en geavanceerde assistentie-
systemen (ADAS). Ze vor-
men een antwoord op de 

Spoelen voor automotive toepassingen

De OFI1200A AC/
DC-voeding voor indus-
triële toepassingen van 
Powerbox heeft een nomi-
naal uitgangsvermogen 
van 1200 W. De voeding 
is geoptimaliseerd voor 
conductieve koeling en 
levert hoge prestaties bij 
temperaturen van de basis-
plaat van -40 °C tot +95 
°C zonder dat een venti-
lator nodig is. De voeding 
heeft een breed universeel 
ingangsbereik van 85...305 
VAC met vermogensfac-

bijna nul tot het voor het model gespecifi-
ceerde maximum.                                     •
Powerbox Benelux BV
(076) 501 58 56
www.prbx.com

Industriële AC/DC-voeding
tor-correctie. De uitgangsspanning en 
-stroom kunnen worden aangepast van 
bijna nul tot het maximum voor elk model. 
De OFI1200A is verkrijgbaar in drie ver-
sies met DC-uitgangsspanningen van 12 
V bij maximaal 84 A, 28 V bij maximaal 
43 A en 48 V bij maximaal 25 A. Dankzij 
het gebruik van een efficiënte topologie 
bedraagt het typische rendement voor de 
48 V-eenheid bij 230 VAC ingangsspan-
ning niet minder dan 92%. Om het voor 
klanten mogelijk te maken om de spanning 
en stroom precies af te stemmen op de toe-
passing, bezit de OFI1200A twee analoge 
ingangen. Daarmee kunnen de uitgangs-
spanning en -stroom worden aangepast van 

vraag naar grotere stromen bij tegelijkertijd 
kleinere systeemontwerpen. Deze nieuwe 
producten kunnen grote stromen verwerken 
dankzij het geoptimaliseerde ontwerp van de 
interne spoelstructuur en het gebruik van spe-
ciale metalen. Dankzij deze technologische 
vooruitgang is Murata erin geslaagd een reeks 
kleine metalen spoelen te ontwikkelen met 
een zeer betrouwbaar ontwerp voor diverse 
automotive toepassingen.                               •
Murata Electronics
(023) 569 84 10
www.murata.com

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