
Elektrotechniek
Deze subminiatuur-
connectoren hebben in 
aangesloten toestand 
beschermingsgraad 
IP67, en zijn geschikt 
voor stromen tot 2 A 
bij maximaal 50 V.

Test- en meetinstrumenten
Deze hoogwaardige 
mixed-signal oscillo-
scoop biedt uitgebreide 
spectrumanalyse-
mogelijkheden en kan 
gegevens voor offline-
analyse in de cloud opslaan.
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12

www.etotaal.nl

Draad en kabel voor de wereld
De certificeringen die door fabrikanten van draad en 
kabel worden uitgevoerd lijken niet altijd even logisch, 
maar kunnen onverwachte invloeden hebben

Vrijheid voor knikarmrobots
Een kleine robotarm die op rails is gezet heeft een 
veel groter bereik dan een vast opgestelde grote robot

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

14

20

Multiple Signal Testing
Door veranderingen in de norm kunnen EMC-testen 

sneller en misschien zelfs goedkoper uitgevoerd worden

8

Elektronica
Deze antenne voor de 
410- en 450-MHz-
banden heeft de vorm 
van een langwerpige 
flexibele print en kan 
dankzij een zelfkle-
vende pad eenvoudig worden bevestigd.

10

Het portaal voor industriële 
veldinstrumentatie
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elektronica

elektrotechniek

energietechniek

Industriële automatisering

http://www.vierpool.nl
http://www.sensors.nl
http://www.top-electronics.com
https://batenburg.nl


http://www.wots.nl


http://www.wots.nl
http://www.ave-nl.com
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De laser is het gereedschap bij uitstek als het gaat om 
het boren van een groot aantal identieke gaatjes naast 
elkaar. Maar welk lasersysteem is het snelst? En welk 
boorproces levert het beste resultaat? Hoewel er door de 
pandemie minder wordt gevlogen, staat de vliegtuigin-
dustrie onder grote druk om het brandstofverbruik ver-
der te verminderen. Het principe van "Hybrid Laminar 
Flow Control" biedt een mogelijkheid om dat te berei-
ken: de lucht stroomt met minder weerstand om een 
vliegtuigvleugel als het oppervlak veel kleine gaatjes 
heeft. Op die manier is een brandstofbesparing tot 10 
procent mogelijk. De situatie is vergelijkbaar met turbi-
nemotoren, waar kleine gaatjes helpen het motorgeluid 
te dempen. Een derde voorbeeld is filtertechnologie. 
Hier kunnen metaalfolies met micrometergrote gaat-
jes microplastics efficiënt uit afvalwater filteren. Deze 
voorbeelden demonstreren dat in verschillende situa-
ties veel gaatjes nodig kunnen zijn. De laser wordt al 
tientallen jaren industrieel gebruikt en de toepassingen 
zijn navenant divers. Naast markeren, lassen en snijden 
worden lasers ook veel gebruikt voor boren. De precisie 

Hoe boort men miljoenen gaatjes?
van het boorgat en de gladheid van de wanden zijn afhan-
kelijk van het materiaal en het type laserstraling. Omdat 
koper bijvoorbeeld groene en blauwe straling veel beter 
absorbeert dan gewoon infrarood, kan het beter worden 
bewerkt met dit type laser. Pulsduur en pulsenergie hebben 
ook invloed op het resultaat, en dit is waar de ultrakorte 
puls-lasers (Ultra Short Pulse, USP) in het spel komen: ze 
leveren in extreem korte tijd veel laserenergie, waardoor 
het materiaal bijna onmiddellijk in plasma wordt omge-
zet. Hierdoor kunnen USP-lasers vrijwel elk materiaal ver-
werken en een uitstekende oppervlaktekwaliteit bieden, 
hoewel ze ook de meeste tijd nodig hebben om een gat te 
boren. Het meest productieve boorproces is het gebruik 
van enkelvoudige pulsen, waarbij moet worden opgemerkt 
dat de snelheid van het proces en de kwaliteit van het gat 
elkaar in evenwicht moeten houden. Als het optische sys-
teem te snel over het oppervlak beweegt, wordt het gat 
langwerpig. De laser- en procestechnologie is voortdurend 
in ontwikkeling, en dat geldt ook voor het boren met lasers. 
Krachtige lasers maken ook het gebruik van optische sys-
temen met meerdere parallelle laserstralen mogelijk. Dan 

kunnen honderden of duizenden gaten gelijktijdig worden 
geboord. In het SimConDrill-project zijn op deze manier 
al filterplaten voor afvalwaterfilters met miljoenen gaten 
van 10 µm geboord. Filtes met zulke kleine gaatjes kunnen 
worden gebruikt in zuiveringsinstallaties om microplastics 
van minder dan 10 µm uit te filteren.                                •
Fraunhofer ILT
www.ilt.fraunhofer.de

KNX en TVVL bundelen
krachten

De meterruimte is het hart van de woning 
waar alle nutsvoorzieningen samen komen 
en van daaruit hun weg in huis verder ver-
volgen. Door ontwikkelingen op het gebied 
van onder andere de energietransitie en 
toenemend gebruik van domotica in huis, 
veranderen de eisen voor de meterruimte 
in woningen. Er wordt steeds meer in de 
meterruimte aangesloten, denk aan zon-
nepanelen en laadpalen voor elektrische 
auto's. Daarnaast zijn bewoners zich vaak 
onvoldoende bewust van de risico’s van spul-
len die niet in de meterruimte thuishoren. 
Duidelijke afspraken tussen alle betrokken 
partijen over het toekomstige gebruik van de 
meterruimte zijn belangrijker dan ooit. De 
NEN-commissie ‘Meterruimten’ bewaakt de 
veiligheid (bereikbaarheid, toegankelijkheid, 
risico op brand en warmteontwikkeling 
minimaliseren) en leveringsbetrouwbaar-
heid van nutsvoorzieningen aan woningeige-
naren. Daarnaast kijkt de NEN-commissie 
naar een efficiënte benutting van de meter-
ruimte. In de komende jaren zal NEN 2768 
‘Meterruimten en bijbehorende bouwkun-
dige voorzieningen in woningen’ op ver-
schillende onderdelen worden aangepast. De 
eerste set wijzigingen betreft onder andere 
de verruiming van de afstand van de meter-
ruimte tot de hoofdtoegangsdeur. De norm 

specificeert de eisen voor de minimale bin-
nen afmetingen en de indeling van de meter-
ruimte in een woning bestemd voor aanslui-
tingen op netwerken van nutsvoorzieningen. 
De maximale afstand van de meterruimte tot 
aan de hoofdtoegangsdeur wordt verruimd 
naar 4,5 meter (dit was 3 meter). Daarmee 
kan de indeling van de vloerplannen van, 
met name compacte, woningen worden 
geoptimaliseerd. Brandweer Nederland heeft 
hiermee ingestemd. Er is een nieuwe term 
'hoofdtoegangsdeur' geïntroduceerd om bij 
woningen met verschillende toegangsdeuren 
(voordeur, achterdeur, garagedeur) te speci-
ficeren bij welke deur de meterruimte moet 
komen. Dit bleek in de praktijk onduide-
lijk. De termen voor 'hoogbouw' en 'laag-
bouw' zijn gewijzigd in 'eengezinswoning' 
en 'meergezinswoning' en de bijbehorende 
definities zijn overgenomen van het CBS.   •
NEN
(015) 269 03 24
www.nen.nl

KNX Nederland gaat een nauwe 
samenwerking aan met TVVL, waarbij 
TVVL de marketing- en secretariële 
werkzaamheden voor KNX zal uitvoe-
ren. De twee verenigingen zijn actief 
in de installatietechniek in gebouwen 
en verwachten uit hun samenwerking 
voordelen voor hun respectievelijke 
leden, de sector en de maatschappij te 
behalen. TVVL heeft een breed net-
werk binnen verschillende disciplines 
in de installatietechniek zoals HVAC, 
elektrotechniek, waterinstallaties en 

meer. KNX richt zich op de markt van 
smart homes en gebouwautomatise-
ring. TVVL biedt KNX een platform 
om innovaties en vernieuwingen te 
delen onder een bredere en toch rele-
vante doelgroep. Daartegenover biedt 
KNX en expertise op het gebied van 
gebouwautomatisering binnen het 
ledenbestand van TVVL.                      •
KNX Nederland
(06) 5234 8746
www.knx.nl

Gratis ontwerptool
voor EMI-filters
REDEXPERT van Würth Elektronik is een nauwkeurig simulatieplat-
form op basis van meetwaarden dat klanten ondersteunt bij het selecte-
ren van geschikte componenten. Nu is met de EMI Filter Designer een 
gebruiksvriendelijke functie toegevoegd voor het ontwikkelen van filters 
tegen elektromagnetische interferentie. In de eerste versie van dit tool, 
dat continu zal worden uitgebreid, kunnen discrete laagdoorlaat-EMI-
filters voor geleide differentiële interferentie, zoals benodigd voor DC/
DC-converters, worden ontwikkeld. Na het invoeren van de ingangs-
specificaties berekent de REDEXPERT EMI Filter Designer de optimale 
condensator- en spoelwaarden en tevens een passende topologie voor het 
filter. Hierdoor kan de gebruiker direct profiteren van de knowhow van 
de EMC-adviseurs van Würth Elektronik die deze tool hebben ontwor-
pen. De EMI Filter Designer is gratis beschikbaar op http://redexpert.
we-online.com. Hier kunnen ook meteen gratis monsters van de met 
de tool berekende componenten worden besteld om een prototype te 
construeren.                                                                                         •
Würth Elektronik
(073) 629 15 70
www.we-online.
com

HPS Industrial verhuisd naar 
Veenendaal

HPS Industrial is de afgelopen jaren blijven groeien. Het 
bedrijf is daarom verhuisd naar een nieuw pand met een 
professionele uitstraling en meer ruimte. Na 21 jaar is het 
oude pand aan de Stationsweg 416 te Scherpenzeel verla-
ten. Het nieuwe adres is: HPS Industrial B.V., Wiltonstraat 
25, 3905 KW Veenendaal. De telefoonnummers en ove-
rige gegevens blijven ongewijzigd.                                        •
HPS Industrial 
www.hpsindustrial.nl.

Aanpassing norm voor 
meterruimten
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Facebook
ja of nee?
Bij de discussie over het datacentrum 
van Facebook heeft men geprobeerd 
om aan te geven hoeveel energie daar-
voor nodig is. Dit heeft men wel op 
een heel erg politieke manier gedaan. 
Overal viel te lezen dat het energie-
gebruik overeenkomt met 460.000 
huishoudens, een aantal dat indruk-
wekkend is. Mij zegt dat echter niet 
veel. Hoe vertaal je dat grote aantal 
naar iets dat te vatten is, bijvoorbeeld 
naar het energiegebruik van diverse 
steden in Nederland? 
In de spelregels van Monopoly staat 
exact hoeveel huizen er per straat 
geplaatst mogen worden, maar je 
hebt toch echt Google en zijn data-
centrum nodig om te weten te komen 
dat er per huishouden in Nederland 
2,1 mensen wonen. Het aantal van 
460.000 huishoudens wordt nu 
ineens 966.000 mensen. Google 
helpt ons nu ook aan een overzicht 
van het aantal inwoners van de grote 
en kleine steden in Nederland en 
dan schrik je. Facebook gebruikt 
meer energie dan alle mensen in 
Amsterdam. 

Nu gebruikt de hele stad Amsterdam 
wel meer energie dan hier is 
genoemd. Alle bedrijven, de nuts-
voorzieningen en alles wat er naast 
wonen nog meer in een stad plaats 
vindt, wil graag ook een aansluiting 
op het energienet. Google wist mij 
niet zo een-twee-drie te vertellen 
hoe ik dit in verhouding moet zien 
tot het aantal inwoners, maar laten 
we er voor het gemak maar eens van 
uitgaan dat de helft tot één derde 
van de energie door de inwoners 
gebruikt wordt. Facebook gebruikt 
dan straks ongeveer even veel energie 
als Utrecht - of is het toch Den Haag. 
Het is in ieder geval veel en dan 
voor wat? Om de onbenullige ditjes 
en datjes die iedereen zo nodig via 
Facebook moet delen met de wereld? 
Moeten we daarvoor tientallen extra 
windmolens gaan plaatsen? Ik dacht 
het toch niet. Internet moeten  we 
gaan gebruiken juist om energie te 
besparen. Pas dan ‘gaan we echt langs 
start en ontvangen €200,-’. 

Ewout de Ruiter

Onderzoekers in Finland hebben een schakeling ontwikkeld die de hoogwaar-
dige microgolfsignalen produceert die nodig zijn om kwantumcomputers te 
besturen; de schakeling werkt bij temperaturen rond het absolute nulpunt. Dit 
is een belangrijke stap om het besturingssysteem dichter bij de kwantumproces-
sor te brengen, waardoor het aantal qubits in de processor mogelijk aanzienlijk 
kan worden vergroot. Het onderzoek is gepubliceerd in Nature Electronics. Een 
van de factoren die de grootte van kwantumcomputers beperken, is het mecha-
nisme dat wordt gebruikt om de qubits in kwantumprocessors te besturen. Dit 
wordt normaal gesproken bereikt met behulp van een reeks microgolfpulsen; 
omdat kwantumprocessoren bij temperaturen nabij het absolute nulpunt wer-
ken, worden de stuurpulsen normaal gesproken vanaf kamertemperatuur via 
breedbandkabels in de gekoelde omgeving gebracht. Naarmate het aantal qubits 
toeneemt, neemt ook het aantal benodigde kabels toe. Dit beperkt de potentiële 
omvang van een kwantumprocessor, omdat de koelaggregaten voor de qubits 
groter moeten worden om steeds meer kabels op te nemen, terwijl ze ook har-
der moeten werken om ze af te koelen – dat wordt al snel onrendabel. Een 
onderzoeksconsortium van Aalto University, VTT Technical Research Centre of 
Finland en IQM Quantum Computers heeft nu een belangrijk onderdeel van 
de oplossing voor dit probleem ontwikkeld: een nauwkeurige microgolfbron die 
werkt bij dezelfde extreem lage temperatuur als de quantumprocessoren zelf, 
ongeveer –273 °C. De nieuwe microgolfbron is een halfgeleiderschakeling die 
kan worden geïntegreerd met een kwantumprocessor. Hij is minder dan een mil-
limeter groot en maakt hoogfrequente stuurkabels overbodig die schakelingen 
bij verschillende temperaturen koppelen. Met deze supergekoelde low power-
microgolfbron is het misschien mogelijk om kleinere cryostaten te gebruiken 
terwijl het aantal qubits in een processor toch toeneemt.                                  •
IQM Quantum Computers, www.meetiqm.com

Supergekoelde microgolfbron
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Bescherming voor 'slimme' apparaten
Thermostaten, deurbellen, beveiligingscamera’s en andere ‘slimme’ apparatuur die niet voldoet aan minimale veiligheidseisen 
op het gebied van cyberveiligheid, is naar verwachting vanaf 2024 verboden op de Europese markt. Dat is het gevolg van 
nieuwe EU-wetgeving die onlangs werd aangenomen. Die moet ervoor zorgen dat consumenten beter worden beschermd 
tegen cybercriminaliteit via consumentenelektronica die verbonden is met het internet. De nieuwe wetgeving is vastgelegd in 
een zogeheten ‘Delegated Act’, een uitbreiding op de Radio Equipment Directive (2014/53/EU), de Europese wetgeving voor 
radio- en andere zendapparatuur. In deze ‘Delegated Act’ is vastgelegd dat producten die zijn bestemd voor de Europese markt 
moeten aan artikelen 3.3 d, e en f uit de RED. De nieuwe wetgeving voorziet in een overgangsperiode van dertig maanden. 
Dit geeft fabrikanten en de industrie voldoende tijd om relevante producten aan te passen. Voordat de overgangsperiode van 
start gaat, is er nog een toetsingsperiode van twee maanden gedurende welke de Europese Raad en het Europees Parlement nog 
bezwaar kunnen maken. In principe is het de bedoeling dat alle IoT-apparatuur die vanaf medio 2024 in de EU op de markt 
is, voldoet aan de nieuwe regelgeving.                                                                                                                                      •
Kiwa
www.kiwa.com

Supercomputer TU Delft officieel in bedrijf 
genomen
TU Delft heeft zijn eigen supercomputer: DelftBlue. In 
januari 2022 vond de officiële ingebruikneming plaats van 
deze DelftBlue-supercomputer. Onderzoekers, studenten en 
onderwijs kunnen gebruik maken van de rekenkracht van het 
Delft High Performance Computing Centre (DHPC) voor 
het oplossen en doorrekenen van complexe problemen. High 
Performance Computing (HPC) is een alomtegenwoordige 
technologie die kan bijdragen aan de excellentie van onder-
zoek, onderwijs en innovatie aan de TU Delft. Het maakt het 
bijvoorbeeld mogelijk om simulaties te gebruiken voor onder-
zoek in de plaats van ingewikkelde of tijdrovende experimen-
ten. Tegelijkertijd kan het combineren en doorrekenen van 
verschillende databronnen nieuwe inzichten opleveren. Dit 

maakt HPC een krachtige tool voor uiteenlopende vakgebie-
den, zoals materiaalkunde, vloeistofdynamica, kwantumme-
chanica, design-optimalisatie, big-data mining en kunstmatige 
intelligentie. Een supercomputer bestaat uit een groot aantal 
krachtige processoren, die samen gebruikt kunnen worden 
om een rekencapaciteit te bereiken die ver boven die van een 
standaardcomputer ligt. De Delftse computer komt met een 
snelheid van twee petaflops (1015 floating-point berekeningen 
per seconde) ongeveer halverwege op de ranglijst van de 500 
snelste computers ter wereld.                                                  •
TU Delft
www.tudelft.nl

https://maptools.nl
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RF Technology event op 29 maart
Op 29 maart vindt het RF Technology Event plaats in het QuTech-
gebouw van de TU Delft. De beurs was eerder gepland op 30 
november 2021 maar kon op het laatste moment niet doorgaan door 
de aangescherpte maatregelen rondom Covid19. Inmiddels zijn de 
voorbereidingen voor de 2022 editie alweer in volle gang.
HF-technologie begint meer en meer de standaard te worden voor 
heel veel vakgebieden binnen de elektronica. Niet alleen de radio 
gebruikt deze techniek, maar ook de telefoon en de computer kunnen 
niet meer zonder. En wat te denken van quantumtechnologie. Ook 
daarvoor is kennis nodig van het gedrag van hoogfrequente signalen.

Kwantumcomputers
Het RF-event draait daarom dit jaar om kwantumcomputers. Deze 
supercomputers zouden volgens onderzoekers van de NASA en 
Google honderd miljoen keer zo snel zijn als gewone computers. Dit 
moet nog wel bewezen worden, maar vast staat dat kwantumcom-
puters het huidige digitale landschap na invoering voorgoed zullen 
veranderen.
Niet voor niets dat dit jaar het RF Technology event gehouden wordt 
in het aula en congrescentrum van de TU Delft, direct naast de plek 
waar gewerkt wordt aan de kwantumcomputer van morgen.

Labtours
Tijdens het RF Technology event wordt u in één dag op de hoogte 
gebracht van de kwantummechanische ontwikkelingen in Nederland 
en wereldwijd. De dag wordt afgesloten met met vier labtours en een 
netwerkborrel.

https://fhi.nl/rftechnologydays/

In februari 2022 start de Open Universiteit met de nieuwe 
Nederlandstalige academische master-opleiding Artificial 
Intelligence (AI) en het bijbehorend schakelprogramma. Deze 
master of science, die in deeltijd gevolgd kan worden, richt 
zich vooral op professionals met een hbo- of wo-bachelor. De 
focus binnen de master ligt op algoritmische AI en responsible 
AI en sluit aan op een behoefte op de arbeidsmarkt. De Open 
Universiteit heeft in november 2021 het groene licht gekregen 
voor de master AI. De vraag naar mensen met academische ken-
nis en vaardigheden op het gebied van AI is enorm. Bovendien 
is er nog geen master die ook in deeltijd gevolgd kan worden. 
De Open Universiteit heeft al een aantal hoog gewaardeerde 
IT-opleidingen, en is trots en verheugd dat deze nieuwe master 
Artificial Intelligence en het bijbehorende schakelprogramma 
is gelanceerd. De master AI is opgedeeld in vier thema’s: het 
vakgebied AI, data-georiënteerde technieken, modelgeoriën-
teerde technieken en nieuwe AI-ontwikkelingen. Binnen deze 
thema’s komen onderwerpen als machine learning, neurale 
netwerken en Bayesiaanse methoden zeer uitvoerig aan de 
orde. Aan de ethische vragen rond AI is een apart vak gewijd. 
Tijdens de master worden zowel kennis als toepasbaar inzicht 
getoetst. Als expert in academisch activerend afstandsonder-

Master-opleiding Artificial Intelligence

wijs en begeleide zelfstudie biedt de Open 
Universiteit deze opleiding in deeltijd aan met 
een mix van zelfstudie, online begeleiding en 
fysieke bijeenkomsten. Zo kunnen studenten 
studie en werk combineren. In studiepunten 
is de omvang van de master AI een jaar (60 
EC). Met een goede deeltijdprogrammering 
kan de opleiding in twee jaar succesvol wor-
den afgerond.                                                •
Open Universiteit
(06) 2904 2930
www.ou.nl
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Cyber security heeft de 
hoogste prioriteit bij 
Helmholz
Als onderdeel van beveiligingsontwikkelingsproces volgens IEC 
62443-4 is Helmholz een samenwerking aangegaan met het CERT@
VDE.
Naast de eigen technische nieuwsbrief en website van Helmholz wor-
den nu hun veiligheidsrelevante updates, patches en adviezen voor 
PROFINET en Industrieel Ethernet via de organisatie CERT@VDE 
gecommuniceerd. Meer informatie over de diensten en database van 
CERT@VDE om automatiseringssystemen veilig te maken en te hou-
den is te vinden op de website: cert.vde.com.

Het Helmholz Product Security Incident Response Team
Daarnaast heeft Helmholz het "Product Security Incident Response 
Team" (PSIRT) opgericht. Het team ondersteunt gebruikers proactief 
om hun machines zo goed mogelijk te beschermen in het kader van 
industriële communicatie. Wanneer zich nieuwe potentiële bedreigin-
gen voordoen, geeft dit team omgaand aanbevelingen voor actie, pat-
ches en updates om het risico tot een minimum te beperken.

www.helmholz-benelux.eu

Naaldloze injectie wordt steeds preciezer

- IM -

Angst voor naalden is voor een deel van de men-
sen een reden om zich niet te laten vaccineren 
tegen Covid-19. Die angst is van alle tijden: niet 
voor niets zijn er al meer dan 150 jaar verschil-
lende technieken in ontwikkeling om te injec-
teren zonder naald. De techniek die nu aan de 
Universiteit Twenthe wordt ontwikkeld door 
UT-wetenschapper David Férnandez Rivas en 
zijn team, is steeds veiliger geworden. En de 
manier om de injectievloeistof snelheid te geven 
is preciezer te controleren, evenals de doordring-
diepte in het lichaam. De naaldloze injectie die 
gebruikmaakt van een vloeistofjet die door een 
laser wordt verhit en voortgestuwd is een ontwik-
keling die volop gaande is aan de UT. Het is een 
kansrijke ontwikkeling om naaldloos te kunnen 
injecteren. Belangrijk is dat de vloeistofjet goed 
controleerbaar is: niet méér vloeistof gebruiken 
dan nodig is, en ook doseren op geringe diepte 

onder het huidoppervlak. Die controle was 
anders tijdens de naaldloze massavaccinatie in 
het midden van de 20ste eeuw. De vloeistof kreeg 
zijn voorstuwing dankzij een samengedrukte en 
weer losgelaten veer. De indringdiepte was, met 
2 tot 10 millimeter, groot en niet eenvoudig te 
controleren. Toen ook nog eens bleek dat een 
deel van het bloed terugkwam in de injector en 
zo voor besmetting van anderen kon zorgen, heeft 
de World Health Organisation een einde gemaakt 
aan deze manier van injecteren. De groep van 
David Fernández Rivas gebruikt een continue 
laser. Onder meer spelen de lage kosten van de 
laser daarbij een rol. De controle over de vloei-
stofdynamica is groot: niet alleen wordt er geen 
injectievloeistof verspild, het is goed mogelijk om 
precies in de dermis of epidermis te injecteren. De 
typische diepte is dan 0,1 tot 1 millimeter. Het 
feit dat de injectievloeistof wordt verhit door de 
laser, lijkt de werking niet negatief te beïnvloe-
den. Ook is het, gelet op problemen met vroegere 
technieken, goed mogelijk om terugschietende 
jets te voorkomen. Hoewel de techniek nog niet 
op mensen is getest, zien tests op gels die op men-
senhuid lijken, en op varkenshuid, er goed uit.  •
Universiteit Twente
www.utwente.nl

Telerex sponsor en partner Delft Hyperloop
Telerex kondigt een samenwerking aan met Delft 
Hyperloop, het team van de Technische Universiteit 
Delft dat in competitieverband bijdraagt aan de ver-
dere ontwikkeling van de Hyperloop. Delft Hyperloop 
heeft zich tot doel gesteld het winnen van de European 
Hyperloop Week 2022 die in juli van dit jaar plaats-
vindt. Het studententeam uit Delft zit dan ook niet stil. 
Zo wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een zwe-
vende pod, wat een cruciale stap is in de voltooiing van 
het Hyperloop-concept. Verder richt het team zich op 
het optimaliseren van de magnetische aandrijving.
Partners spelen een belangrijke rol in deze ontwikkelin-
gen. Zij ondersteunen Delft Hyperloop onder andere 
met kennis, ervaring, materialen en financiële midde-
len. Zo treedt Telerex op als sponsor en als kennispart-
ner op het gebied van Thermal Management.
Patrick Sheppard, Team Captain van het studen-

tenteam: “Telerex levert ons een volledig Thermal 
Management-systeem voor onze lineaire motor, waar-
door de spoelen in de lineaire synchrone motor altijd 
op de goede temperatuur gehouden kunnen worden. 
Dit levert ons veel extra vermogen op en zal ons helpen 
om de Propulsion Subsystem Award op de European 
Hyperloop Week te winnen.”                                       •
Telerex
www.telerex-europe.com/nl-nl/

www.helmholz-benelux.eu
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De Dwyer-catalogus 2022 is 
beschikbaar. Deze gratis editie telt 
meer dan 475 pagina’s en omvat 
het complete assortiment meet- 
en regelproducten van Dwyer 
Instruments. Alle instrumenten zijn 
voorzien van duidelijke specificaties 
en maatschetsen. Daarnaast zijn 
nieuwe producten extra uitgelicht 
en bevat de catalogus een uitge-
breide verklarende woordenlijst 
alsmede applicatievoorbeelden. 
www.hitma-instrumentatie.nl

Conrad Electronic verkoopt nu ook 
connectoroplossingen van Molex, 
een van de grootste fabrikanten 
van connectoren ter wereld. Op 
het Conrad Sourcing Platform zijn 
momenteel meer dan 4.000 Molex-
artikelen beschikbaar, onder andere 
de USB-C- en Molex Easy-On 
FFC/FPC-connectoren. 
www.conrad.nl

Naast de huidige locaties in 
Haarlem, Eindhoven en Enschede, 
wil Beckhoff een nieuwe locatie 
openen in het noorden van het 
land. Er zijn bijvoorbeeld veel start-
ups en bedrijven die ontstaan rond 
de Universiteit van Groningen. Met 
een locatie in het noorden van het 
land wil Beckhoff ook in deze regio 
dichter bij de klant zijn. 
www.beckhoff.com

In december 2021 is CC Nederland 
verhuisd naar een nieuw en duur-
zaam pand aan de Facetlaan 4 in 
Bleiswijk. Het pand is strategisch 
gelegen langs de snelweg A12, op 
5 minuten afstand van de oude 
locatie. De nieuwe locatie omvat 
een modern en efficiënt ingerichte 
kantoorruimte, en beschikt over 
drie keer zo veel voorraadruimte 
zodat klanten snel kunnen worden 
beleverd. www.ccned.nl

De brochure "Electronic 
Components 2021/2022" kan 
worden gedownload of in gedrukte 
vorm worden besteld. In deze cata-
logus presenteert Würth Elektronik 
zijn nieuwe producten en geeft het 
bedrijf een overzicht van zijn port-
folio van standaardproducten. Alle 
nieuwe producten zijn uit voorraad 
leverbaar zonder minimale bestel-
hoeveelheid. www.we-online.com

Het internationale hoofdkwar-
tier van IXON BV is verhuisd 
van Overloon naar Boxmeer. 
Het nieuwe adres luidt Zuster 
Bloemstraat 20, 5835 DW Beugen. 
De verhuizing maakt deel uit van de 
langetermijnstrategie van het bedrijf 
en is een vereiste voor de huidige 
en toekomstige groei. Het nieuwe 
en duurzame kantoorpand biedt 
ruimte aan 160 medewerkers. 
www.ixon.cloud

Minisensor voor nabij-infrarood
Een onderzoeksgroep aan de TU Eindhoven heeft een nieuwe nabij-infraroodsensor 
ontwikkeld die eenvoudig gefabriceerd kan worden, qua grootte vergelijkbaar is met 
sensoren in smartphones, en die klaar is om direct in te zetten in industriële proces-
bewaking en landbouw. Het onderzoek is gepubliceerd in Nature Communications. 
Het menselijk oog is een wonderbaarlijke sensor. Met behulp van drie fotoreceptor-
cellen die zichtbaar licht omzetten in signalen voor verschillende kleuren, levert het 
oog essentiële informatie over de wereld om ons heen. Hoewel het menselijk oog 
indrukwekkend is, is het bij lange na niet de meest geavanceerde natuurlijke lichtsen-
sor die er is. De ogen van de bidsprinkhaankreeft hebben 16 verschillende cellen, die 
gevoelig zijn voor ultraviolet, zichtbaar en nabij-infrarood licht. Het meten van het 
spectrum in het infrarood is bijzonder interessant voor toepassingen in de industrie en 
de landbouw, maar daarbij doet zich een probleem voor: de huidige nabij-infrarood 
spectrometers zijn te groot en te duur. Dit probleem is opgelost met de ontwikkeling 
van een nabij-infraroodsensor die op een kleine chip past. Net als het oog van de bid-
sprinkhaankreeft heeft hij 16 verschillende sensoren, die echter allemaal gevoelig zijn 
voor nabij-infrarood. Het nieuwe proces is goedkoop omdat meerdere sensoren tege-

lijk worden geproduceerd. De sensorchip is klein en 
zou zelfs ingebouwd kunnen worden in toekomstige 
smartphones.                                                             •
TU/e
www.tue.nl

Vakbeurzen TechniShow en ESEF Maakindustrie 
verschuiven naar najaar 2022
TechiShow, de vakbeurs voor pro-
ductietechnologie, verschuift naar 
30 augustus tot en met 2 septem-
ber 2022. De Federatie Productie 
Technologie (FPT-VIMAG), eigenaar 
van de TechniShow, en de Koninklijke 
Jaarbeurs als organisator hebben dit 
in nauw overleg besloten. Ook ESEF 
Maakindustrie, de vakbeurs voor 
engineering, productontwikkeling en 
toelevering, verschuift naar deze data. 
Beide beurzen stonden gepland in 
maart 2022, maar vanwege de lange 
levertijden van machines in combina-
tie met de onzekerheid over de duur 
van de huidige COVID-19 maatrege-
len van de overheid, is dit besluit nu 
al genomen.
André Gaalman, voorzitter van FPT-
VIMAG: "FPT-VIMAG organiseert 
al 65 jaar een succesvolle TechniShow 
voor de leden en de sector. In 2022 
zullen we dat opnieuw doen, rekening 

houdend met de overheidsregels en vei-
ligheid van onze mensen."

Albert Arp, CEO van de Koninklijke 
Jaarbeurs: "We merkten gezien de lange 
levertijden voor de beurzen teveel onze-
kerheid in de markt over de TechniShow 
en de ESEF Maakindustrie in maart. 
Gelukkig kunnen we goed verplaat-
sen naar een datum in het najaar van 
2022. Beide sectoren zit echt in de lift 
en willen gezien de enorme kansen in 
de sector elkaar echt weer live zien. Met 
de verplaatsing hebben we zeker meer 
garantie dat we een show kunnen neer-
zetten waar alles goed te bewonderen is 
en het goede gesprek ook ongedwongen 
kan plaatsvinden."

ESEF Maakindustrie
Ook ESEF Maakindustrie verschuift 
naar 30 augustus tot en met 2 septem-
ber 2022. Richard Schuitema van de 

Koninklijke Metaalunie: "Nu het besluit nemen om 
de ESEF Maakindustrie en TechniShow te verplaat-
sen, getuigt van realiteitszin en ook moed. Het geeft 
tegelijk meer zekerheid aan de exposanten dat zij op 
een later moment wel op een veilige manier aan de 
beurs kunnen deelnemen en hun relaties kunnen 
ontvangen".                                                              •
Meer informatie: www.technishow.nl en 
www.maakindustrie.nl .

http://www.sigmacontrol.eu
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Multiple Signal Testing
 EMC-testen sneller uitgevoerd

Apparaten die raar gedrag vertonen als ze in de buurt komen van een mobiele 
telefoon, een wifi-router of andere producent van radiosignalen, zijn natuur-
lijk niet gewenst. Niet voor niets dat er dan ook normen en testmethodes zijn 
om te kunnen bepalen hoe bestand een apparaat is tegen elektromagnetische 
straling. Dit is allemaal geen nieuws, want al decennia lang wordt er getest en 
zijn er normen om deze testen uit te voeren. 
Omdat menige ontwerper de uiteindelijke compliance testen buitenshuis 
laat uitvoeren, zal een aanpassing van de norm veelal niet veel extra studeer-
werk opleveren. Het testhuis moet weten wat er nieuw is, wat anders moet en 

wat daarvan de consequenties zijn. Toch mag de ontwikkelaar niet lijdzaam 
afwachten wat het testhuis gaat vertellen, want dan kan hij wel eens te laat 
zijn. Zo is in de nieuwe IEC-61000-4-3 de bovengrens van 6 GHz komen 
te vervallen wat wil zeggen dat in vervolg ook gekeken mag worden naar de 
immuniteit voor elektromagnetische straling van veel hogere frequenties.
Een verandering die de instantie die de compliance testen uitvoert misschien 
niet zo snel met u communiceert is het feit dat er nu ook met meerdere sig-
nalen tegelijkertijd getest mag worden. Als ze al iets vertellen, dan zal dat 
zijn dat het testen met meerdere signalen tegelijkertijd meer overeenkomt 

Het uitvoeren van testen voor het bepalen van het EMC-gedrag van een apparaat is iets dat het werk is van specia-
listen, want niet elke ontwikkelaar heeft de apparatuur en de afgeschermde ruimtes om de testen uit te voeren. Ook 
vraagt het ervaring, maar vooral veel kennis, want de normen doorgronden en weten hoe deze te vertalen naar de 
praktijk is werk voor specialisten.  Normen die ook nog eens zo af en toe aangepast worden. Zo is in 2020 de IEC-
61000-4-3 uitgebracht die de editie 3 van 2006 en de amendementen van 2007 en 2010 vervangt. In deze nieuwe versie 
staat een aantal belangrijke aanpassingen waaronder het testen met meerdere frequenties tegelijkertijd waardoor 
testen veel sneller afgerond kunnen worden.

Afbeelding 4. Een kast vol apparatuur is nodig om 
de testen te kunnen uitvoeren.
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met de werkelijkheid. Dit is natuurlijk helemaal waar, maar 
is niet het enige voordeel. Met meerdere signalen tegelijker-
tijd verloopt de totale testprocedure veel sneller. En omdat 
tijd geld is, levert dat extra voordeel op. Wie het meeste van 
dat financiële voordeel profiteert, laten we even in het mid-
den. Dat is o.a. afhankelijk van de relatie tussen de instantie 
die de testen uitvoert en de opdrachtgevers.

Hoeveel sneller
Dat het totale testprogramma met meerdere signalen tegelij-
kertijd sneller te doorlopen is, zal voor niemand een verrassing 
zijn, maar hoeveel sneller is de vraag. Dit valt echter gemak-
kelijk uit te rekenen. Voor het doorlopen van het spectrum 
tussen 80 MHz en 6 GHz in stappen van 1% moet er afge-
stemd worden op 435 frequenties. Wordt er getest met 2 fre-
quenties tegelijkertijd dan wordt het aantal frequentiestappen 
teruggebracht tot 435/2 = 217,5 => 218 stappen (halve stap-
pen bestaan immers niet). Bij testen met 4 frequenties wordt 
het aantal frequentiestappen zelfs teruggebracht tot 435/4 = 
108,75 =>109.

Ervan uitgaande dat de nivelleringstijd hetzelfde is voor elke 
frequentiestap (1 seconde) en er tussen de metingen 1 seconde 
zit dan duurt een totale testrun:
•  Voor 1 frequentie: 435 stappen x 2 seconden per stap x 2 

antennepolarisaties x 4 zijden van de EUT = 6.960 seconden 
= 116 minuten (sweep-tijd)

•  Voor 2 frequenties: 218 stappen x 2 seconden per stap x 2 
antennepolarisaties x 4 zijden van de EUT = 3.488 seconden 
= 58,1 minuten (sweep-tijd) => 49,8% Tijdsbesparing

•  Voor 4 frequenties: 109 Stappen x 2 seconden per stap x 2 
antennepolarisaties x 4 zijden van de EUT = 1.744 seconden 
= 29,1 minuten (sweep-tijd) =>74,9% Tijdsbesparing

In afbeelding 1 is grafisch weergegeven wat de besparing in 
tijd is. Te zien is dat de grootste stap zit tussen één en twee fre-
quenties. Tevens is te zien dat het niet echt zinnig meer is om 
te gaan testen met meer dan vier frequenties. De kosten die 
dan gemaakt moeten worden voor de extra apparatuur wegen 
niet meer op tegen het tijdsvoordeel.

Apparatuur
Voor het uitvoeren van een immuniteitstest met meerdere 
frequenties tegelijkertijd is in grote lijnen hetzelfde nodig als 
voorheen. Voor het opwekken van de extra frequenties zijn 
wel extra signaalgeneratoren nodig plus een combiner om ze 
samen te voegen. Ook is er een spectrumanalyzer nodig om 
te kunnen bepalen hoeveel vermogen er per frequentie opge-
wekt wordt. Er kan immers niet met een powermeter gewerkt 
worden omdat die niet per frequentie laat zien wat de stand 
van zaken is. 
Samen levert dat een installatie op zoals in afbeelding 2 is 
geschetst. Deze is voor twee signalen. Voor drie of vier komen 
er signaalgeneratoren bij en dient de combiner hierop te zijn 
afgestemd.
De toegepaste versterker moet niet alleen een mooie klasse A 
versterker zijn met een gekalibreerd frequentieverloop die het 
hele meetbereik kan bestrijken, maar hij moet ook meer ver-
mogen kunnen leveren dan bij het testen met één frequentie. 
Hij moet immers voor twee of meer signalen het gewenste ver-
mogen kunnen leveren zonder vast te lopen.

Testsoftware
Voor het aansturen van de hele test, is aangepaste testsoft-
ware noodzakelijk. Dit moet ook slimme software zijn, omdat 
bij het gebruik van meerdere signalen tegelijkertijd er in de 
testopstelling ook mengproducten zullen ontstaan die het test-

verloop kunnen verstoren. Simpelweg twee of meer signalen 
tegelijkertijd gaan uitversterken, levert bijvoorbeeld het spec-
trum op dat geschertst is in afbeelding 3. De signalen A en B 
leveren hier meng- en intermodulatieproducten op die binnen 
het te testen frequentiegebied vallen en de testresultaten kun-
nen verstoren. Als in dit geval het te testen apparaat reageert, 
dan weet je niet op welke frequentie het probleem nu echt zit. 
Slimme software, waarbij de signaalgeneratoren dusdanig aan-
gestuurd worden dat de mengproducten bijvoorbeeld buiten 
de band vallen, moet dit probleem oplossen.

Een kast vol
Ondanks dat de norm al ruim een jaar oud is, wordt er nog niet 
veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid om met meerdere 
frequenties tegelijkertijd de testrun uit te voeren. AR-Benelux 
wist ons te melden dat binnenkort de eerste testopstelling afge-
leverd gaat worden. In afbeelding 4 is deze indrukwekkende 
kast vol signaalgeneratoren, versterker en spectrumanalyzer te 
zien. Het gaat hier om een installatie die gemaakt is voor het 
uitvoeren van de testen met vier signalen tegelijkertijd, samen-
gebouwd in een 19’’ rack.
Naar verwachting zal er in de loop der tijd meer en meer getest 
gaan worden volgens deze nieuwe richtlijnen, want de tijd-
winst die behaald wordt en het feit dat de test meer overeen-
komt met de werkelijkheid, zijn voordelen die groot zijn. Het 
uitvoeren van een test moet daarmee in principe goedkoper 
worden, maar misschien nog belangrijker sneller uitgevoerd 
kunnen worden waardoor een product sneller op de markt 
gebracht kan worden.                                                             •
Voor meer informatie www.etotaal.nl/achtergrond, 
artikel ‘Multiple Signal Testing’ 
www.arbenelux.com

Kennis is macht
Onlangs is de negende editie van het boek 
‘The Orange Book Of Knowledge’ uitgeko-
men. Dit boek is een must voor iedereen die 
te maken heeft met de problemen rondom 
EMC. In deze negende editie worden niet 
alleen de basisbegrippen en onderwer-
pen behandeld, maar is ook een uitgebreid 
hoofdstuk geweid aan het testen met meer-
dere frequenties. Het boek is als e-book 
gratis op internet te vinden, maar kan ook 
aangevraagd worden bij AR-benelux. U 
krijgt dan het e-book op een memory stick 
samen met een kennisposter thuisgestuurd. 
Het boek is aan te vragen via www.arbene-
lux.com

Afbeelding 1. 
De tijdwinst als 
functie van het aantal 
frequenties. Meer dan 
vier signalen levert 
niet echt veel meer 
tijdwinst op.

Afbeelding 2. 
Per signaal is een 
signaalgenerator nodig 
die via een combiner 
aangesloten wordt. De 
spectrumanalyzer is 
nodig om per frequentie 
het opgewekte 
vermogen te kunnen 
bepalen.

Afbeelding 3. 
Slimme software is 
nodig om ellende 
door intermodulatie 
en mengproducten te 
voorkomen.
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De Atta-antenne van Antenova is bedoeld voor LTE en 
slimme draadloze implementaties in de 410 MHz- en 
450 MHz-banden. 

Embedded antenne

De antenne heeft de vorm van een flexi-
bele print (FPC) van 101x20x0,15 mm. Hij 
wordt geleverd met een I-PEX-connector voor 
directe integratie op een print en een zelf-
klevende pad om hem gemakkelijk te kun-
nen bevestigen. Hij kan zo eenvoudig in een 
ontwerp worden geïntegreerd. LTE 450 MHz 
wordt gebruikt door particuliere netwerkaan-
bieders in de sectoren nutsbedrijven, openbare 

veiligheid en vervoer voor M2M-verkeer, smart grids, 
smart cities, EV-opladen en landelijke breedbandnet-
werken. Europa leidt de uitrol met nutsbedrijven die 
LTE 450 MHz gebruiken voor kritieke communicatie 
en geautomatiseerde meter-uitleesinfrastructuur die 
afgelegen gebieden met elkaar verbindt. De 450 MHz-
band steekt gunstig af bij 900 MHz voor deze toepas-
singen, omdat er bij 900 MHz vier keer zoveel basis-
stations nodig zijn om hetzelfde geografische gebied 

te bestrijken. De Atta-antenne is ideaal om connec-
tiviteit te bieden voor apparaten binnen deze netwer-
ken, met name meters en robuuste smartphones, en 
draagbare mobiele apparaten die gebruikmaken van 
Cat 4-modules.                                                        •
RS Components Nederland
(023) 516 65 55
www.rsonline.nl

Het portfolio tuinbouw-LED's van Osram 
is uitgebreid met de Oslon Square Batwing. 
Elke plant heeft een bepaalde hoeveelheid 
licht met verschillende golflengten nodig voor 
een optimale groei. Speciale armaturen in kas-
sen en indoor-farms combineren rode, blauwe 
en witte LED's, afhankelijk van het licht-
recept dat nodig is voor de plant. Moderne 
LED-armaturen hebben vaak een lamberti-
aanse primaire lens en geen secundaire optiek, 
of een simpele glazen afdekking, wat leidt 
tot hotspots met een hoge lichtconcentra-
tie direct onder het armatuur. Het resultaat 
zijn gebieden met verschillende verlichtings-
intensiteit, wat leidt tot een inconsistente 

opbrengst. Momenteel worden deze 'gaten' in 
de verlichting vaak opgevuld met extra arma-
turen. Osram heeft dit probleem opgelost 
met de Oslon Square Batwing, die een spe-
ciaal optisch systeem bezit waarmee klanten 
hun ontwerpen kunnen vereenvoudigen of 
ook minder armaturen gebruiken. De nieuwe 
Batwing-optiek maakt een speciaal stralings-
patroon van licht mogelijk dat op vleugels 
lijkt. De brede stralingshoek van 140° en de 
rechthoekige vorm van lichtverdeling zor-
gen voor meer uniformiteit en een optimale 
benutting van de ruimte in kassen. De grotere 
hoek zorgt ook voor een grotere afstand tussen 
de armaturen en dus een mogelijke verminde-
ring van het aantal armaturen. Vergeleken met 
verlichtingssystemen die gebruik maken van 
LED's met een secundaire Batwing-optiek, 
kan de primaire Batwing-lensoplossing een 
tot 5% hoger systeemrendement bieden.      •
Osram Benelux
(010) 750 14 53
www.osram.nl

LED-familie voor de tuinbouw

Als deel van de 763-serie biedt Binder ver-
schillende A-gecodeerde M12-connectoren 
aan die zijn uitgerust met een vierkante 
montageflens. Dankzij de mogelijkheid om 
de codering onder verschillende hoeken aan 
te brengen, kunnen de kabels op meerdere 
manieren worden geïnstalleerd. De huls en 
de contactdrager kunnen apart worden ver-
werkt. De diverse modellen uit de 763-serie 
met vierkante flens bestaan meestal uit twee 
delen: de metalen behuizing met flens en een 
contactdrager. Die laatste is uitgerust met een 
vergrendelbare coderingsnok die in stappen 
van 45° kan worden gedraaid. Dit ontwerp 
in twee delen garandeert gebruikersvriende-
lijke, veilige assemblage in de praktijk. De 
763-serie omvat M12-A-connectors met 4, 

5 en 8 pennen en uitvoeringen met aansluit-
draden of met soldeercontacten. De vari-
ant met aansluitdraden heeft een vierkante 
behuizing van 20 of 26 mm breed. De vari-
ant met soldeercontacten is 20 mm breed.  •
Binder Nederland BV
(023) 574 70 46
www.binder-connector.nl

Signaalconnectoren met vierkante flens

Met de ReBeL presenteert Igus een kunststof 
cobot met een gewicht van slechts tien kilo-
gram. In combinatie met lage kosten, het 
gering onderhoud en de eenvoudige bedie-
ning maakt de ReBeL innovatieve ideeën 
in service-robotica haalbaar voor kleine 
bedrijven en start-ups – van installatie op 
landbouw-drones tot mobiele ondersteu-
ning en huishoudelijke hulp. De toepassing 
van kunststof in de ReBeL resulteert in een 
extreem compact, lichtgewicht ontwerp. 
Met een netto gewicht van minder dan tien 
kilogram is de robot de lichtste cobot op de 
markt. Zijn nuttige last bedraagt twee kilo-
gram en hij heeft een bereik van 700 milli-
meter. Dankzij de lage startprijs van minder 
dan 4.000 euro inclusief besturingssysteem, 
kan de ReBeL zelfs worden gebruikt in sec-
toren waar het gebruik van robotica eerder 
niet de moeite waard was. Igus reduceert ook 

de complexiteit. De nieuwe ReBeL kan zeer 
gemakkelijk worden getest en gebruikt. Voor 
dit doel biedt igus gratis besturingssoftware 
aan. Het is gemakkelijk om de bewegingen 
van de robot te definiëren en te simuleren. 
Dit bespaart ondernemingen inbedrijfstel-
lingskosten en maakt ze minder afhankelijk 
van 'integratoren'.                                         •
Igus BV
(0346) 353 932
www.igus.nl

Lichte cobot

Om te voldoen aan de hoge hygiënische 
eisen van de voedingsmiddelen-, drank- en 
farmaceutische industrie is het Sinamics 
S210-servosysteem van Siemens uitgebreid 
met de Simotics S-1FS2 servomotoren in 
RVS-behuizing. Naast de RVS-behuizing 
heeft de servomotor een zeer hoge IP67/
IP69-beschermingsgraad en is hij voorzien 
van een absolute multiturn-encoder met 22 
bit resolutie. De motor beschikt over een 
EHEDG-certificaat en voldoet daarmee aan 
de hoogste hygiënische eisen. De nieuwe ser-
vomotor sluit naadloos aan op het Sinamics 
S210-servosysteem van Siemens. Dit systeem 
bestaat uit servoregelaars en bijpassende ser-
vomotoren die door middel van een enkele 
kabel met elkaar worden verbonden. Deze 
kabel transporteert zowel de motorvoeding 
als het encodersignaal en de eventuele aan-
sturing voor de rem. Dit maakt werken met 
het S210-servosysteem eenvoudig en over-

zichtelijk. Het S210-servosysteem kan wor-
den gecombineerd met de krachtige Simatic 
S7-1500 PLC’s. Dankzij de combinatie van 
hoge rekenkracht van de Simatic S7-1500 
PLC’s en communicatie over Profinet IRT 
is het S210-servosysteem geschikt voor een 
groot scala aan toepassingen.                       •
Siemens Nederland
(070) 333 35 13
www.siemens.nl

Servomotor in RVS-behuizing

www.rsonline.nl
http://www.aesensors.nl
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Handheld 
ESD-simulator
Elektronische apparatuur moet een zekere 
immuniteit hebben tegen elektrostatische 
ontladingen; dit wordt getest volgens de 
internationale standaard IEC 61000-4-2. 
Afhankelijk van het te testen product en 
de testopstelling zijn er twee testmethodes: 
ontlading via de lucht en ontlading via con-
tact. Luchtontlading testen worden veelal 
bij kunststofbehuizingen uitgevoerd. Een 
contacttest kan alleen door werkelijk con-
tact worden uitgevoerd; bij geoxideerde of 
geverfde oppervlakken vindt geen testrun 
plaats. Het Duitse bedrijf Schlöder levert 
hiervoor een serie programmeerbare ESD-
simulatoren met pistoolgreep, geschikt voor 
zowel accu- als lichtnet-bedrijf: de SESD 
216 voor 16,5 kV lucht- en 10 kV contact-
ontlading; de SESD 230 voor 30 kV lucht- 
en contact-ontlading; en de SESD 30000 
voor 30 kV lucht- en contact-ontlading, met 
variabel ontladingsnetwerk en geschikt voor 
ISO10605, MIL-STD enzovoort. Er worden 
verschillende ontladingselektrodes meege-
leverd. De SESD-simulatoren van Schlöder 
zijn veilig; er kunnen ook testlimieten wor-
den ingesteld die over de standaardlimieten 
uitgaan.                                                      •

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

Om COB-LED’s optimaal te laten pres-
teren, is het belangrijk de geproduceerde 
warmte zo snel en zo goed mogelijk af te 
voeren. Voor een optimale warmteafgifte van 
COB’s of SMD-LED-modules zijn verschil-

lende soorten thermische pasta’s en foliën 
van Parker Chomerics leverbaar. De beste 
warmtegeleiding bieden pasta’s, maar die 
hebben als nadeel dat het consistent ver-
werken ervan niet eenvoudig is. Een goed 
alternatief kunnen pads zijn, die volgens 
klantspecificatie op maat gestanst kunnen 
worden, zodat ze direct passen onder een 
COB-LED. Deze pads kunnen aan één 
of beide zijden voorzien worden van een 
lijmlaag. Voor extreem goede warmtege-
leiding kunnen grafiet-pads worden inge-
zet; deze zijn bovendien relatief goedkoop. 
Maar grafiet is elektrisch geleidend en het 
materiaal is hard, daarom kan het niet als 
gap filler gebruikt worden. Chomerics 

Thermisch interfacemateriaal

heeft diverse thermische interfacematerialen 
en samenstellingen beschikbaar met verschil-
lende dikte, thermische geleiding en elektri-
sche isolatiewaarde.                                     •
Elincom electronics BV
(010) 264 02 70
www.elincom.nl

Druktransmitter voor 
zuurstoftoepassingen
Bij zuurstoftoepassingen is het noodzakelijk 
om volledig vetvrij te meten. Dat is nu ook 
mogelijk met de 21Y-serie druktransmit-
ters. De druktransmitters van de serie 21Y 
hebben geen interne afdichting, bieden een 
hoge isolatiespanning van 300 VDC en zijn 
uitstekend bestand tegen omgevingsinvloe-
den. Het geavanceerde compensatiecircuit 
maakt het mogelijk om een smalle totale 
foutband te specificeren. Er is keuze uit een 
breed scala aan drukaansluitingen en elektri-
sche aansluitingen.                                     •

Keller Meettechniek
(0812) 39 98 40
www.keller-holland.nl

http://www.modelec.nl
http://www.schurter.com/tts
http://www.helmholz-benelux.eu
http://www.calpe.nl
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De ronde connectoren uit de 670-serie van Binder voldoen aan zware 
beschermingseisen. Vormfactor, beschermingsgraad en signaalintegriteit zijn de 
belangrijkste eigenschappen van de NCC-series 670 (Not Connected Closed). 

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

Dankzij een speciale ontwerpeigenschap bereiken 
deze ruimtebesparende subminiatuurconnecto-
ren een beschermingsgraad IP54 wanneer ze zijn 
losgenomen en IP67 wanneer ze zijn aangesloten. 
Die eigenschap is bijvoorbeeld nuttig bij testen 
en meten en bij medische toepassingen, waar wei-
nig ruimte beschikbaar is en bijzondere eisen voor 
bescherming tegen omgevingsinvloeden gelden. 
Andere toepassingen zijn onder meer instrumenten 
voor temperatuuranalyse, verlichting, bewegwij-
zering en apparatuur die wordt schoongespoeld. 

Het permanent beschermen van de pennen tegen con-
tact, stof en condens onder alle omstandigheden is een 
uitdaging. Normaal gesproken halen de producten hun 
gespecificeerde beschermingsgraad alleen in aangesloten 
toestand. De NCC-technologie, een speciale eigenschap 
van de 670-serie, neemt die nadelen weg: een geveerde, 
plastic afdekking in de behuizing van de connector 
beschermt de contacten tegen binnendringen van deel-
tjes, stof en spatwater. De pennen kunnen daardoor 
ook niet worden aangeraakt en ze zijn beschermd tegen 
mechanische beschadiging van buitenaf. Alle producten 

uit de 670-serie hebben een kunststoffen behuizing van 
16 mm doorsnee. De 5-polige NCC-connectoren met 
vergulde contacten zijn geschikt voor een stroom van 2 
A bij een spanning van 50 V. De bajonetvergrendeling 
garandeert een stabiele verbinding. Alle versies zijn voor-
zien van soldeeraansluitingen; de chassisdelen zijn ook 
verkrijgbaar met dipsoldeeraansluitingen.                        •
Binder Nederland BV
(023) 574 70 46
www.binder-connector.nl

De ABC3090 van HMS is een 
Communicator-gateway die conversie van 
seriële protocollen met een RS-232/485 
interface naar industriële veldbussen 
mogelijk maakt. Door het open karakter 
kan de gebruiker de gateway zodanig con-
figureren dat ieder apparaat met een eigen 
serieel protocol of Modbus RTU op een 
van de vele bekende veldbussen (Profinet, 
EtherCat, Ethernet/IP, CANopen, 
Modbus/TCP en vele andere) kan worden 
aangesloten. Traditioneel moest voor elke 
veldbus een specifieke gateway gebruikt 
worden. Met de opkomst van industriële 
Ethernet-netwerken heeft HMS ingezien 
dat er een markt is voor een universeel 
model. De nieuwe ABC3090-gateway 
is zo'n apparaat dat door de gebruiker 
zelf ingesteld kan worden voor Profinet, 
Ethernet/IP en Modbus/TCP aan de 
veldbus-zijde. Omdat er aan de seri-

Universele veldbus-gateway

ele zijde ook voor Modbus/RTU-master 
gekozen kan worden, kan er een heel 
scala van producten gekoppeld worden. 
Met een geheel nieuwe interne grafische 
drag&drop-webinterface kan de gebruiker 
niet alleen de seriële parameters instellen, 
maar ook eenvoudig van veldbus wisselen. 
Voor het programmeren is geen speci-
fieke software nodig, een laptop met een 
LAN-verbinding volstaat. De belangrijk-
ste specificaties: baudrate tot 128 kbps, 3 
ms update-tijd, breed temperatuurbereik 
van –25 °C tot +70 °C, voedingsspan-
ning 12...30 VDC, DIN-rail montage met 
aansluitingen aan de voorzijde, verhoogde 
I/O data capaciteit tot max. 1500 bytes, 
Modbus RTU-master compatibel, seriële 
aansluiting met 7-pins connector, 3 ver-
schillende LAN-interfaces.                     •
Duranmatic BV
(078) 631 05 99
www.duranmatic.nl

Het MX-Systeem van Beckhoff betekent 
een revolutie voor de machinebouw. Met 
dit systeem biedt Beckhoff een flexibele, 
ruimtebesparende, modulaire en intelli-
gente systeemoplossing die de conventio-
nele schakelkast geheel of gedeeltelijk kan 
vervangen. Het modulaire MX-Systeem 
bestaat uit een robuuste aluminium base-
plate (IP67) met geïntegreerde modu-
leslots, met EtherCAT als interne commu-
nicatiebus en een geïntegreerde voeding 
met mogelijke spanningen van 24 VDC, 
48 VDC, 400 VAC en 600 VDC op de ach-
terliggende backplane, geschikt voor stro-
men tot 63 A. Op de moduleslots van 
de baseplate kunnen de IPC, de I/O en 
de drive-modules worden aangesloten. 
Een systeemcombinatie van baseplate en 
modules kan direct op de machine worden 
gemonteerd. Het systeem vermindert de 
benodigde engineerings- en montagetijd 

Modulair schakelkastsysteem

en biedt verbeterde diagnosefuncties. Dit 
alles resulteert in een modulair schakel-
kastsysteem met een hoge beschermings-
klasse dat op de machine kan worden 
gemonteerd zonder dat er extra bescher-
mende behuizingen nodig zijn.               •
Beckhoff Automation BV
(023) 518 51 40
www.beckhoff.nl

http://www.binder-connector.nl
http://www.marktechnical.be
http://www.b3industrie.nl
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Universele veldbus-gateway

De AquaMaster4 Mobile Comms-flowmeter 
van ABB is een draadloze oplossing voor 
continue flowmeting, het loggen van nauw-

Elektromagnetische flowmeter
keurige gegevens en de communicatie van 
informatie die essentieel is voor modern 
waterbeheer. Met zijn superieure connecti-
viteit in 4G-LTE- en NB-IoT-netwerken, 
maakt de AquaMaster4 elektromagnetische 
flowmeter een 60 procent lager energiever-
bruik mogelijk en worden lekken tien keer 
sneller geïdentificeerd dan de marktstandaard. 
Als 's werelds eerste elektromagnetische flow-
meter met bidirectionele connectiviteit biedt 
AquaMaster4 Mobile Comms bijna realtime 
gegevens die worden gebruikt voor intelligent 
waterbeheer. Operators kunnen honderden 
kilometers verwijderd zijn en waarden van het 
apparaat op afstand uitlezen, waar ze zich ook 
bevinden. Historische gelogde waarden van 
druk, stroomsnelheid, alarmen, levensduur 

Het assortiment meertraps-vacuümejec-
toren van SMC is uitgebreid met de ZL1/
ZL3/ZL6-serie. Deze productserie sluit 
aan op de vraag naar een geringer gewicht 
door het toenemende gebruik van robotica. 
De nieuwe producten binnen het SMC-
vacuümprogramma hebben de vereiste zuig-
stroom voor werkstukken met hoge lekkage-
niveaus. Bovendien zijn ze zuinig. De serie 
is compact en licht, maar heeft een groot 
zuigvermogen. De drietraps-diffusor van 
de ZL1/ZL3/ZL6 levert een verhoogd aan-
zuigdebiet van 250% in vergelijking met een 
eentraps-model. Bovendien bieden de ZL3 
en ZL6 een toename van het maximale aan-

Meertraps-vacuümejector
zuigdebiet tot 600 l/min. De nieuwe ejecto-
ren van SMC zijn ideaal voor werkstukken 
met poreuze of oneffen oppervlakken, zoals 
karton of hout. Ondanks het krachtige zuig-
vermogen is de serie buitengewoon licht. De 
vernieuwde drietrapsejector vermindert ook 
het luchtverbruik. De ZL1 biedt een reduc-
tie van ongeveer 10% zonder dat dit ten 
koste gaat van de zuigcapaciteit. Deze ener-
giebesparing is bereikt door de toevoerdruk 
voor de piekvacuümdruk te verlagen tot 
slechts 0,33 MPa, waarbij slechts 57 l/min 
wordt verbruikt. De ZL3 en ZL6 hebben de 
optie om een drukschakelaar met energie-
besparingsfunctie te monteren. Het lucht-

Kabeldoorvoersyste-
men voor cleanrooms

Speciaal voor gebruik in cleanroom-appli-
caties heeft Icotek kabeldoorvoersyste-
men ontwikkeld. De kabeldoorvoerframes 
KEL-ER en KEL-U met hun bijpassende 
KT-doorvoertules (ontworpen voor kabels 
met connectoren) zijn nu ook beschikbaar in 
cleanroom-uitvoering (CR). Voor kabels zon-
der connector zijn de KEL-DPZ kabeldoor-
voerplaten ook verkrijgbaar in cleanroom-uit-
voering. Alle Icotek-kabeldoorvoersystemen 
voor cleanrooms zijn getest en gecertificeerd 
door Fraunhofer IPA en zijn daarom geschikt 
en gecertificeerd voor klasse 1 volgens DIN 
EN ISO 14644-1:2015. De geschiktheid 
voor cleanrooms beschrijft het emissie-
gedrag van deeltjes. In cleanrooms moet 
het vrijkomen van deeltjes zo veel moge-
lijk worden geminimaliseerd. Het gebruik 
van speciale materialen bij de fabricage van 
Icotek-kabeldoorvoersystemen zorgt voor 
een extreem laag ontgassingsgedrag conform 
DIN EN ISO 14644-8: 2013-06.               •
CC Nederland BV
(079) 820 00 20
www.ccned.nl

van de batterij en activiteitenrecord kunnen 
ook op afstand worden opgehaald. De verbe-
terde flowmeter is ook uniek in zijn vermogen 
om nachtelijke lekkages met een laag debiet 
te identificeren die anders onopgemerkt zou-
den blijven. De superieure nauwkeurigheid 
en verbondenheid bieden meer vertrouwen 
in metingen en facturering. Dankzij snelle 
gegevens die toegankelijk zijn via een interne 
sim-kaart die is gekoppeld aan een mobiel 
netwerk, biedt de nieuwe AquaMaster4 
Mobile Comms een flexibele oplossing voor 
implementatie vanaf vrijwel elke locatie.       •
ABB
(010) 407 89 11
www.abb.nl

verbruik vermindert dan tot 90% door de 
toevoerlucht af te sluiten zodra het gewenste 
vacuüm is bereikt.                                      •
SMC Nederland BV
(020) 531 88 88
www.smc.nl

http://www.reichelt.com
http://www.binder-connector.nl
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Vrijheid voor 
knikarmrobots
7e as vergroot de werkruimte

De veelgebruikte knikarmrobots kunnen heel veel, maar hebben 
ook zo hun beperkingen. Als belangrijkste is dat de reikwijdte. 
Die is zo groot als de arm lang is. Is er meer nodig, dan vraagt 
dat een grotere en zwaardere robot, wat niet altijd wenselijk is. 
En dan nog: een lasrobot die diverse lassen moet leggen op een 
buis van 6 meter wordt met een standaard knikarmrobot met 6 
assen veel groter dan eigenlijk zinnig is. Een zevende as, die de 
hele robot kan verplaatsen, is dan slimmer.

Afbeelding 1. De basis van de 7e as zijn de componenten uit 
het drylin-programma.

Afbeelding 3. De 7e as kan de werkruimte van lichtgewicht 
knikarmrobots aanzienlijk vergroten, waardoor ze nog 
productiever worden.

Afbeelding 2. De 7e robotas voor knikarmrobots is nu 
compatibel met alle fabrikanten. 

Al sinds 1964 is de Duitse firma igus bekend om de slimme 
producten die zij voor diverse toepassingen maken. Kunststof 
is daarbij het basismateriaal waarvan veel producten gemaakt 
zijn. Daarnaast zien we dat ook metaal wordt toegepast, daar 
waar kunststof niet sterk genoeg is.
Eén van de belangrijkste productgroepen van igus is het pro-
gramma lagers voor draaiende en lineaire bewegingen. De 
producten uit de serie drylin behoren tot die laatste categorie 
en omvatten naast lagers voor rol en schuifbewegingen ook 
railsystemen en diverse opties om lineaire bewegingen met 
spindels of tandriemen aan te drijven. Op basis van deze com-
ponenten heeft men een 7e as gemaakt voor robotarmen.
 
Voor elke robot
In 2020 kwam igus met een systeem voor een 7e as. Dit sys-
teem heeft er ondertussen toe geleid dat men nu op basis van 
de drylin tandriemas dankzij een Plug & Play-kit nu bijna alle 
lichtgewicht robotarmen kan plaatsen op deze 7e as. Hierdoor 
kunnen de knikarmrobots meer dan zes meter verplaatst wor-
den, zodat hun werkruimte aanzienlijk verruimd wordt. Tot nu 
toe waren het uitsluitend de modellen van Universal Robots, 
Epson en de robolink-serie van igus die op de 7e as geplaatst 
konden worden, maar deze lijst is uitgebreid met exemplaren 
van Omron, Franka Emika, Doosan, Yuanda Robotics en vele 
andere leveranciers van lichtgewicht robotica.
De eerste gebruikers van de zogenaamde 7e as waren enthou-
siast volgens Alexander Mühlens: "Plotseling, dankzij de extra 
as, zijn hun knikarmrobots zo mobiel als mensen. Dit stelt hen 
in staat om meerdere taken in automatiseringsomgevingen op 
zich te nemen, waardoor ze aanzienlijk productiever zijn", zegt 
het hoofd Automatiseringstechnologie bij igus. "Daarom werd 
besloten om de compatibiliteit van het systeem uit te breiden 

naar alle fabrikanten wereldwijd. Met een bijpassende Plug & 
Play-kit bestaande uit hardware en software maken we maat-
werk mogelijk."

Kant-en-klare oplossing 
Alle lichtgewicht knikarmrobots met een gewichtsbereik van 10 
tot 50 kilogram of, afhankelijk van de dynamiek, met een laad-
vermogen van 2 tot 20 kilogram kunnen de 7e as gebruiken. 
igus levert het systeem als een aansluitklare totaaloplossing. Het 
geheel bestaat uit een drylin ZLW tandriemas met een lengte tot 
zes meter en twee parallelle rails van aluminium. Deze kunnen 
op de vloer, de wand of het plafond worden gemonteerd. Voor 
de tandriemaandrijving wordt gebruik gemaakt van een stap-
penmotor waarmee een positioneringsnauwkeurigheid van 0,3 
mm wordt gehaald. Ook inbegrepen is zijn een kabelrups voor 
het geleiden van energie- en datakabels, een integratiekit met 
kabels, het motorbesturingssysteem en de respectievelijke soft-
wareoplossing, evenals een slede met de adapterplaat die igus 
aanpast aan de geometrie van de robot die op de 7e as geplaatst 
moet worden. Alle componenten zijn perfect op elkaar afge-
stemd, zodat gebruikers het systeem snel in gebruik kunnen 
nemen zonder vooraf veel denk en ontwikkelwerk te moeten 
uitvoeren.

Bespaar op bedrijfskosten
Door de toegepaste lager hoeft de 7e as niet gesmeerd te wor-
den met vet of olie en is daarmee schoon en onderhoudsvrij. 
Gebruikers besparen hierdoor niet alleen tijd en geld bij de 
planning en aanschaf van de 7e as, maar ook bij het gebruik. 
Allemaal mogelijk gemaakt door de toegepaste lager. De robot 
beweegt immers op de aluminium rails met behulp van de al 
jaren beproefde drylin lineaire technologie. De hoogwaardige 
kunststof van de lagers maakt een wrijvingsarm en onder-
houdsvrij bedrijf mogelijk. De afwezigheid van smeermid-
delen maakt het systeem ook hygiënisch. De uitvoering met 
roestvrijstalen rails met FDA-conforme componenten maakt 
de lineaire geleiding ook bij uitstek geschikt voor sectoren 
zoals de voedingsindustrie. 

Tot slot
Naast het mechanische gedeelte, is er ook nog de aansturing 
van de totale robot. Ook daar heeft igus het zijn klanten 
gemakkelijk gemaakt. Naar eigen zeggen is de elektronica met 
de motorsturingen en de software dusdanig eenvoudig dat 
ook hier haast geen extra werk van de ontwikkelaar gevraagd 
wordt. igus zegt dat in een mum van tijd de hele applicatie 
draait zoals dat gewenst is. 
Met deze 7e as, die overigens niet alleen horizontaal gebruikt 
kan worden, maar ook verticaal heeft igus in ieder geval een 
oplossing om kleine robots groot werk te laten verzetten.       •
Voor meer informatie www.etotaal.nl/achtergrond, 
artikel 'Vrijheid voor knikarmrobots' 

www.igus.nl
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Compacte PLC-serie
De X20 Embedded is een serie PLC’s die 
hoge prestaties en talrijke interfaces combi-
neren in een behuizing van slechts 55 mm 
breed (half zo breed als vergelijkbare appara-
ten). Met krachtige Intel Atom-processoren 
zijn de nieuwe PLC’s ook geschikt voor veel-
eisende toepassingen met korte cyclustijden; 
ze kunnen zelfs een volwaardige robottoe-
passing besturen. Machinebouwers besparen 
zowel kosten als ruimte in de schakelkast. 
De PLC’s worden standaard geleverd met 
twee USB-poorten, een geïntegreerd flashge-
heugen en twee ethernetpoorten. Een geïn-
tegreerde switch ondersteunt daisy-chain 
bekabeling zonder extra netwerkinfrastruc-
tuur. De apparaten zijn voorzien van hard-
ware-interfaces voor Powerlink en RS485. 
De RS485-interface kan (zonder extra hard-
ware) gebruikt worden om een frequentiere-
gelaar rechtstreeks op de PLC aan te sluiten. 
Ook de voeding is geïntegreerd. De PLC’s 
hebben ondanks de hoge prestaties geen ven-
tilatoren of batterijen nodig en zijn onder-
houdsvrij. Optionele PLC-varianten met 
een interfaceslot ondersteunen aanvullende 
veldbusprotocollen. Met de X20 Embedded-
serie kunnen alle interfacekaarten van B&R 
gecombineerd worden. Ook kunnen alle 
X20 I/O-modules worden aangesloten.       •

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

Om operators in staat te stellen zich nog 
vrijer langs de productielijn te bewegen, 
heeft Sigmatek de Wireless Roaming Feature 
voor draadloze HMI’s ontwikkeld. De TÜV-
gecertificeerde, draadloze bedieningsoplos-
sing met Safety-to-go bestaat uit drie com-
ponenten: een draadloos paneel uit de HGW 
1033-serie met veiligheidselementen (SIL 3/
PL e), het basisstation BWH 001 als access 
point en laadstation, en een S-DIAS vei-
ligheidsbesturing. Om de kwaliteit van de 
draadloze transmissie in de directe machi-
neomgeving te verhogen, is een redundant 
transmissieproces geïmplementeerd. Safety- 
en payload-data worden gelijktijdig verzon-
den over twee WLAN-frequenties (2,4 GHz 
en 5 GHz). Analoog aan bekabelde oplos-

singen worden veiligheidsrelevante data 
verzonden via het Black Channel-principe. 
Wanneer meerdere basisstations en HMI’s 
worden gebruikt voor complexe, zeer 
grootschalige machines en systemen, biedt 
de Wireless Roaming Feature betrouwbare 
en bijna onbeperkte dekking. Het HGW-
paneel is direct gekoppeld aan de geselec-
teerde machine en de veiligheidsbesturing. 
Het basisstation dient als de communica-
tiebrug tussen de draadloze en kabelgekop-
pelde netwerken. Roaming betekent dat er 
te allen tijde een actieve verbinding bestaat 
over ten minste één van de twee frequen-
ties. Voor de gebruiker biedt de Wireless 
Roaming Feature meer bedieningscomfort, 
functionaliteit en systeembeschikbaarheid. 

Draadloze roamingfunctie

In de HGW-visualisatie worden alle beschik-
bare machines weergegeven. De operator 
maakt draadloos verbinding met de gewenste 
machine of systeemsector via het paneel.        •
SigmaControl BV
(0180) 695 773
www.sigmacontrol.eu

RS232/RS485-modem 
voor 4G-netwerken

Door het uitfaseren van 2G- en 
3G-netwerken door de verschillende pro-
viders zijn veel RS232- en RS485-modems 
onbruikbaar geworden. Elproma biedt met 
de RB900 of de RBMTX-Lite hiervoor 
een oplossing. De RB900 en RBMTX-
Lite zijn verkrijgbaar in verschillende 
uitvoeringen met RS232- en/of RS485-
interface. De RB900L is gebaseerd op een 
Telit LE910 EU V2-module; de RB900SG 
is een LTE-modem (cat.4) speciaal voor 
toepassingen met energiemeters; de 
RB900-Pro wordt bestuurd met standaard 
AT-commando’s of klantspecifieke soft-
ware, en de RBMTX-Lite tenslotte is een 
LTE-router (cat.4) met RS232/RS485- en 
Ethernet-aansluitingen en optioneel een 
WiFi- of GPIO-interface.                        •
B.E.S.D. Benelux BV
(0493) 316 554
www.besd.nl

http://www.microchip.com/v2tpds
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Tektronix introduceert de nieuwste versie van de bekroonde 5 Series mixed-signal 
oscilloscoop (MSO). Met tal van verbeteringen is de 5 Series MSO nog veelzijdiger en biedt 
hij uiterst nauwkeurige golfvormen, unieke spectrumanalysemogelijkheden en flexibele 
signaaltoegang die door engineers over de hele wereld worden gewaardeerd. 

Mixed-signal oscilloscoop

 productnieuws

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

Gebouwd op de prestaties en integriteit van 
de originele 5-serie MSO, bevat de B-versie 
klantgerichte updates, waaronder een extra 
trigger-ingang waarmee gebruikers de oscil-
loscoop kunnen synchroniseren met een 
extern signaal zonder daarvoor een van de 
4, 6, of 8 volwaardige ingangskanalen te 
hoeven gebruiken. Bij de optionele, inge-
bouwde willekeurige golfvorm-/functie-
generator neemt de maximale uitgangs-

frequentie toe tot 100 MHz, de hoogste 
waarde in deze klasse. Om tegemoet te 
komen aan de behoeften van technici die 
buiten het laboratorium (samen)werken, 
heeft de nieuwe 5 Series B MSO tools 
voor offline-analyse en gegevensopslag in 
de cloud. De TekScope PC-software maakt 
analyse van golfvormgegevens van de oscil-
loscoop overal mogelijk, zonder het instru-
ment zelf daarvoor in beslag te nemen. Een 

snellere processor maakt de bedieningselementen nog responsiever en 
zal in de toekomst aanvullende, complexere meetanalyses ondersteu-
nen.                                                                                                  •
CNRood BV
(079) 360 00 18
www.cnrood.com

Powerbox introduceert een nieuwe 700W-voeding 
voor industriële toepassingen, de OFI700A. De 
OFI700A is geoptimaliseerd voor conductieve koe-
ling en levert hoge prestaties over een temperatuur-
bereik van de baseplate van –40 °C tot +95 °C zon-
der ventilator. De voeding heeft een breed universeel 
ingangsbereik van 85...264 VAC met power factor cor-
rection (PFC) en is verkrijgbaar met DC-uitgangen 
voor 12 VDC, 28 VDC of 48 VDC. Er is ook voorzien 
in een 12V-hulpspanning. Conductieve koeling ver-
eist een zorgvuldige constructie; de PRBX OFI700A 
is ontworpen voor een optimale warmteoverdracht 
van de dissiperende componenten naar de baseplate 
en levert uitstekende prestaties binnen het gespecifi-
ceerde temperatuurbereik. Afhankelijk van de monta-
gemethode en -plaats kan derating van toepassing zijn 
zoals gespecificeerd in de technische documentatie. 
De OFI700A is verkrijgbaar voor drie enkelvoudige 

700W-voeding

DC-uitgangsspanningen: 12 V/58,4 
A; 28 V/25 A en 48 V/14,6 A. De uit-
gangsspanning kan worden aangepast 
met behulp van de potentiometer op 
de print. De 28 V-uitgang kan bij-
voorbeeld worden ingesteld van 22,4 
V tot 33,6 V voor 24V-toepassingen. 
Daarnaast is een hulpspanning van 12 
V/0,1 A voorhanden.                          •
Powerbox Benelux BV
(076) 501 58 56
www.prbx.com

De GreyMatter AI-software van GreyOrange, die assisted picking 
bij orderverwerking mogelijk maakt met behulp van de nieuwe 
Ranger Assist-robot, is geoptimaliseerd. GreyMatter en Ranger 
Assist coördineren (en optimaliseren) de samenwerking tussen de 
orderpickers en de robots. De geavanceerde assisted-picking robot, 
uitgerust met kunstmatige intelligentie, zorgt voor een snelle en 
nauwkeurigere orderverwerking, met name voor fast-moving-goe-
deren in e-commerce bestellingen. De Ranger Assist voldoet aan 
de hoogste veiligheidsnormen voor autonome robots en creëert 

Innovatieve assisted-picking robot

een betere werkomgeving voor de medewer-
kers. Deze verbetering wordt bereikt door 
gebruik te maken van veilige automatisering 
om zo vermoeidheid bij de medewerker te 
verminderen terwijl de productiviteit wordt 
vergroot. De Ranger Assist heeft de hoogste 
snelheid van alle assistent-picking robots die 
momenteel op de markt zijn en kan worden 
geconfigureerd voor een scala aan magazijn-
toepassingen, waaronder opslag, ondersteu-
ning van meerdere medewerkers en activi-
teiten op meerdere verdiepingen. De Ranger 
Assist maakt deel uit van het Certified 
Ranger Network van GreyOrange, een ver-
zameling van fulfillment-robots en andere 
uitvoerende apparatuur, geproduceerd door 
GreyOrange of externe robotica-ontwikke-
laars, die bedrijven helpen hun fulfillment-
processen te moderniseren voor hoogwaar-
dige prestaties.                                             •
GreyOrange
(026) 443 15 23
www.greyorange.com

Met de SHT4x I-serie heeft Sensirion zijn portfolio van vochtsensoren aangevuld met 
een 5V digitale temperatuur- en vochtsensor die speciaal is ontworpen voor gebruik in 
zware industriële toepassingen. De serie bestaat uit twee nauwkeurigheidsversies (SHT40 
I en SHT41 I) en is gebaseerd op de CMOSens-technologie van Sensirion, die maximale 
betrouwbaarheid garandeert. De sensor maakt naadloze integratie in nagenoeg iedere 
applicatie mogelijk dakzij het brede ingangsspanningsbereik, het kleine formaat en de hoge 
ESD-bescherming. Daarom is de SHT4xI-Digital het perfecte product voor het uitvoeren 
van metingen onder zware omstandigheden in industriële toepassingen. De CMOSens-
technologie biedt een complete gekalibreerde sensor op 
een enkele chip. De sensoren dekken een operationeel 
bereik van 0...100% RV en van –40 °C tot +125 °C bij 
een voedingsspanningsbereik van 2,3...5,5 V.                  •
BMF System Parts BV
(040) 851 21 70
www.bmf-systemparts.com

Vochtsensor voor industriële toepassingen

http://www.cnrood.com
http://www.b3industrie.nl
http://www.inspectora.nl
http://www.inrato.com
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Als aanvulling op het gevestigde ASi Safety is 
ASi-5 Safety gecertificeerd en gebruiksklaar. 
De eerste twee ASi-5 Safety-ingangsmodules 
in IP67-behuizing hebben elk 2 veilige 
ingangen en tot 12 standaardsignalen onder 
één enkel ASi-5-adres. De BWU4209 heeft 2 
veilige ingangen voor potentiaalvrije contac-
ten, en de BWU4210 heeft 2 veilige ingangen 
voor opto-elektronische beveiligingen. Met 
de ASi-5 Safety-ingangsmodules kan men 
onder andere tegen lage kosten een bedie-
ningspaneel aan ASi koppelen – met meer-
dere verlichte knoppen, een noodstop-knop 
en een veilige sleutelschakelaar. De voor-

delen van de nieuwe ASi-5 
Safety-ingangsmodules op 

Ingangsmodules met veilige en onveilige signalen
een rijtje: ASi-5 Safety is volledig compati-
bel met alle eerdere ASi-apparaten en -com-
ponenten en kan eenvoudig in bestaande 
oplossingen worden geïntegreerd; met ASi-5 
Safety kan een groot aantal veilige en onvei-
lige signalen onder slechts één adres worden 
gebruikt; de ASi-5 Safety-modules met twee 
veilige ingangen zijn prijstechnisch verge-
lijkbaar met ASi-5-modules met alleen stan-
daard I/O’s.                                                •
Bihl+Wiedemann GmbH
(06) 1120 5133
www.bihl-wiedemann.de

Bussystemen brengen een-
voud in de complexe wereld 
van machineveiligheid. Zo 
is het configureren van vei-
ligheidssystemen bij bussys-
temen eenvoudiger dan bij 
traditionele parallel bedrade 
systemen. Voor elk platform 
is er een busoplossing. Naast 
EtherCAT P met FSoE 
bestaan er al langer andere 
interfaces zoals ProfiNet 
met ProfiSafe en EthernetIP 
met CIPsafety. Elk busplat-
form sluit aan op een eigen 
besturing. Het MGB2-

Modular deurslot van Euchner is voorzien 
van EtherCAT P met FSoE. Er kunnen 4 
deursloten worden verbonden met één bus-
module. Inclusief de 4 deursloten is er plaats 
voor 36 veilige elementen (knoppen, func-
ties enzovoort). Met elke veiligheidsfunctie 
wordt altijd PL e - Cat 4 - SIL3 bereikt. 
FSoE staat voor Fail Safe over EtherCAT. 
Het is een transmissieafspraak voor veilig-
heidsgegevens via EtherCAT. Binnen zo’n 
afspraak worden veiligheidsgegevens bin-
nen een bepaalde tijd afgeleverd en zijn deze 
gegevens bovendien uniek. Het bussysteem 
heeft een traditionele master-slave structuur. 
Het vervangen van een bus-deelnemer (zoals 
een deurslot) of het uitbreiden of inkrimpen 

Deurslot met businterface

van het systeem is eenvoudig. Het is slechts 
nodig om wijzigingen in de topologie door 
te voeren.                                                    •
Euchner (Benelux) BV
(078) 615 47 66
www.euchner.nl

Om snel te kunnen ontwikkelen is gebruiks-
vriendelijke maar niettemin krachtige emu-
latie-hardware nodig. Microchip Technology 
introduceert voor dat doel de MPLAB ICE 
4, een complete in-circuit emulator plus 
foutopsporings- en programmeer-hulpmid-
del voor de PIC- en AVR-microcontrollers, 
dsPIC digitale signaalcontrollers en SAM-
MCU’s en -microprocessoren van het 
bedrijf. De MPLAB ICE 4 in-circuit emula-
tor is een snel en veelzijdig emulatie- en pro-
grammeerhulpmiddel voor de eigen MCU’s 
en MPU’s van Microchip. Het opsporen van 
fouten en het programmeren gebeurt in de 
krachtige, gemakkelijk te hanteren grafische 
gebruikersinterface van de MPLAB X geïn-
tegreerde ontwikkelomgeving. De MPLAB 

ICE 4 in-circuit emulator voorziet in een 
flexibele ontwerpervaring met geavanceerde 
foutzoekmogelijkheden voor het schrijven 
van energiezuinige code, gekoppeld aan 
alle functies die nodig zijn om de foutop-
sporingstijd te beperken. Het MPLAB ICE 
4 in-circuit emulatorsysteem wordt aange-
sloten via supersnel USB 3.0 of snel USB 

In-circuit emulator
2.0 met een optie voor 
draadloze koppeling via 
Ethernet of Wifi voor flexi-
biliteit en gebruiksgemak. 
Via Ethernet is het opsporen 
van fouten op afstand moge-
lijk; de Wifi-connectiviteit is 
uitermate geschikt wanneer 
isolatie van de omgeving 
nodig is, zoals bij het rege-
len van motoren die op een 
hoge spanning werken.        •
Microchip Technology 
Europe BV
(0416) 690 399
www.microchip.com

Van de OpreX Managed 
Service heeft Yokogawa 
een cloud-versie uitge-
bracht. Een oplossing die 
monitoring en onder-
houd op afstand van OT/
IT-assets in het veld onder-
steunt met behulp van een 

door Yokogawa geleverd cloud-platform. 
Door het visualiseren van informatie over 
de prestaties, betrouwbaarheid en veilig-
heid van alle fabrieksapparatuur, helpt 
de oplossing ongeplande downtime tot 
een minimum te beperken. Deze nieuwe 
versie wordt aangeboden als onderdeel 
van het OpreX Sustainable Maintenance-
portfolio. Onverwachte shutdowns van 
fabrieken resulteren in extra werkzaam-
heden en hogere onderhoudskosten. Ook 
leidt het tot gemiste productiemogelijk-
heden, aanzienlijke economische verlie-
zen en een verminderde geloofwaardig-
heid van het bedrijf. Naarmate de OT/
IT-convergentie versnelt en monito-
ringsystemen voor productiefaciliteiten 
steeds meer worden geïntegreerd met 
productiebeheer en informatiesystemen 
om de efficiëntie te verbeteren, is er een 

Cloud-gebaseerde monitoring en onderhoud op afstand
groeiende behoefte aan oplossingen die 
passende onderhoudsactiviteiten voor 
het gehele complexe systeem mogelijk 
maken, het systeem beschermen tegen 
veiligheidsrisico’s en de productie-effici-
entie optimaliseren in termen van zowel 
veiligheid als efficiëntie. Om aan deze 
behoeften te voldoen, heeft Yokogawa de 
OpreX Managed Service uitgebracht, om 
monitoring en onderhoud van assets te 
digitaliseren. Met de ontwikkeling van de 
cloud-versie van OpreX Managed Service 
wordt een oplossing geboden die meer 
klanten kunnen inzetten met minimale 
doorlooptijd en kosten voor gestandaar-
diseerde functies.                                  •
Yokogawa Europe Solutions BV
(088) 464 14 29
www.tmi.yokogawa.com/bx

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


-TOTAAL   •   NUMMER 1 - 202218

 productnieuws

De AM3248 stappenmotor van Faulhaber biedt een toerental tot 10.000 rpm, en in combinatie 
met een 100:1-tandwielkast behaalt de motor een koppel van 5 Nm. Daarbij is de diameter van 
deze motor slechts 32 mm, wat dit model bijzonder geschikt maakt voor toepassingen in de 
ruimtevaart, laboratoriumautomatisering, grote optische systemen, de halfgeleiderindustrie, 
robotica en 3D-printers. 

Dynamische stappenmotor

De meerpolige tweefasemotor AM3248 voert 48 stappen uit 
per omwenteling en biedt een hoog statisch koppel van 85 
mNm. De motor start direct vanaf de eerste stap met een 
hoog toerental. Door deze lage inertie is hij uitermate geschikt 
voor toepassingen die vragen om bijzonder snelle acceleratie 
en snelle richtingswisselingen. De nieuw ontwikkelde grote 
kogellagers zorgen voor een lange levensduur. De motor kan 
worden gecombineerd met een IE3 magnetische encoder. 
Met deze eigenschappen en opties is dit de ideale motor voor 
allerlei veeleisende toepassingen, zoals het uitlijnen van de 
zonnepanelen van satellieten. Hiervoor moeten de motoren 

niet alleen vele jaren nauwkeurig en betrouw-
baar werken, maar ook bestand zijn tegen 
de extreme temperaturen in de ruimte. Ook 
de halfgeleiderindustrie vraagt om bijzonder 
hoge dynamiek en toerentallen voor de posi-
tionering van de wafers bij extreem krappe 
installatieruimtes in de machines.                 •
Faulhaber Benelux BV
(040) 851 55 40
www.faulhaber.com

Het portfolio producten van nVent Hoffman (voorheen Eldon) 
bij B3 Industrie is uitgebreid met de grootste uitvoering van de 
Hygienec-serie kasten voor wandmontage (type HDW0828130) 
voor onder andere de food- en farma industrie. Deze kast meet 825 
x 810 x 300 mm. De nVent Hoffman/Eldon HDW-serie is ontwor-
pen en gefabriceerd met speciale materialen voor veeleisende toepas-
singen in omgevingen waar hoge hygiënische eisen worden gesteld. 
Het rondom afgeronde ontwerp en de hoogglans oppervlakte hel-
pen samen met de hoge beschermingsgraad om de schoonmaak- en 
onderhoudstijden terug te brengen, wat tot een verhoogde produc-

tiviteit leidt. De wanden van 
de behuizing hebben een 
dikte van 1,5 mm; de deur 
is vervaardigd uit 2 mm AISI 
304 éénrichting geschuurd 
roestvrijstaal. De montage-
plaat bestaat uit 2 mm ver-
zinkt staal. De behuizing 
heeft een bovenzijde die 

onder een hoek van 30° naar voren afloopt, met een overhang van 
30 mm om vloeistoffen uit de buurt van de deur te houden. De kast-
deur is extra versterkt met een profiel om vervorming te voorkomen 
en de hoge beschermingsgraad te handhaven. Het deurscharnier is 
zodanig ontworpen dat het onzichtbaar aan de binnenzijde van de 
deur past wanneer deze gesloten wordt. Hiermee wordt de opho-
ping van vuil en stof aan de buitenzijde voorkomen. De afdichting 
wordt gegarandeerd door een rondom verwijderbare blauwe silico-
nenpakking. De montageplaat is naar alle vier zijden omgezet voor 
extra stijfheid. De kast wordt standaard zonder doorvoeropeningen 
geleverd, maar uitsparingen/openingen volgens klantspecificatie 
zijn uiteraard mogelijk. De RVS-kast wordt standaard geleverd met 
montageplaat, bevestigingsmateriaal en aardingsvoorzieningen.      •
B3 Industrie
(0416) 695 600
www.b3industrie.nl

RVS-kast voor wandmontage Ontwikkelkits
voor stroom-
sensor-IC’s
Om de functionele eigenschappen van 
Melexis stroomsensor-IC’s efficiënt te 
kunnen analyseren, introduceert Melexis 
twee ontwikkelkits. Met de ene kit kun-
nen engineers verschillende configuraties 
met IMC-Hall-technologie (met of zon-
der geïntegreerde afscherming) analyse-
ren. De andere kit maakt de evaluatie van 
stroomsensor-IC’s op basis van conven-
tionele kerngebaseerde Hall-technologie 
mogelijk. Met behulp van deze kits kun-
nen engineers hun hardware testen met 
verschillende sensormogelijkheden en 
verschillende stroom-meetbereiken. De 
nieuwe kits worden geleverd met verschil-
lende Melexis-stroomsensoren. Daarmee 
kunnen engineers verschillende magneet-
configuraties en IC’s testen, wat tijd en 
moeite bespaart bij het selectieproces. De 
kit voor IMC-Hall-sensoren omvat naast 
de MLX91208 en MLX91216 IC’s ook de 
recente MXL91218. De kit voor conven-
tionele Hall-sensoren wordt geleverd met 
de MLX91209, MLX91211, MLX91217 
en MLX91219. Deze typen zijn represen-
tatief voor de tweede generatie externe 
primaire stroomsensoren van Melexis. 
Bij de DVK’s worden 3D-geprinte hou-
ders geleverd om de afschermingen en de 
kernen (indien van toepassing) stevig op 
hun plaats te houden. Engineers hoeven 
niet hun eigen bevestigingen te maken, 
wat zowel tijd als moeite bespaart. De 
gebruikte materialen zijn bestand tegen 
hoge temperaturen.                                 • 

Melexis
+32 13 679 515
www.melexis.com

http://www.inrato.com
http://www.elincom.nl
http://www.prokorment.nl
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Innovatie in een
coalitie-akkoord
Het coalitieakkoord biedt veel aan wetenschap, inno-
vatie en technologie.

Het groeifonds krijgt een aanpassing met € 6,7 mil-
jard. Onderzoek en wetenschap krijgen 
€ 500 miljoen per jaar erbij. De focus wordt gelegd 
op chips- en sleutel technologieën.  Vanzelfsprekend 
benadrukt de nieuwe regering het belang van digi-
talisering, de creatieve industrie, kringloopland-
bouw, klimaatneutrale technologieën en de lucht- en 
scheepvaart.

Wat mij betreft is het een snoepjeswinkel, waar je 
niet kan kiezen uit alle lekkernijen.

Termen als publiek-private samenwerking, stimule-
ringsbeleid, beschermingsbeleid en groen industrie-
beleid doen het ook goed, maar de betekenis achter 
deze woorden wordt wellicht gemist. Het is te prijzen 
dat het kabinet hiermee bedoelt zich in te zetten voor 
een strategisch industriebeleid en strategische auto-
nomie van de EU.

Wat mij betreft is dit allemaal positief, want het is 
gewoon van belang voor de maatschappij.

De uitwerking in de praktijk is natuurlijk de grootste 
uitdaging. Mijn leven lang ben ik gewend dat der-
gelijk beleid vertaald wordt in termen als valorisatie. 
Dat komt er op neer, dat men een belangrijke schakel 
ziet in het vertalen van de wetenschappelijke kennis 
naar waarde bij bedrijven in de Nederlandse econo-
mie. Ook dat is trouwens te prijzen. De krachten van 
R&D en OEM’ers in Europa kunnen hiermee op 
een goede manier gevoed worden.

De grootste voorbeelden van innovaties hoor ik vooral 
uit het midden- en klein bedrijf: Machinebouwers 
die op een volledig andere manier samenwerken met 
alle partners en daarmee vernieuwen in producten en 
processen. Bedrijven in de gebouwde omgeving die 
door een gezonde afstemming in de keten efficiënter 
en effectiever kunnen zijn. Industrieën die gewoon 
door te experimenteren met waterstof eerder voor-
bereid zijn op de gewenste transitie. Deze praktische 
voorbeelden geven de richting om zaken concreet te 
realiseren.

Als Nederland en Europa de ambities echt gaan 
invullen: wie gaat dan zo snel een enorme toename 
aan projecten realiseren? Waar halen we de beno-
digde professionals vandaan? Wie zorgt voor de pro-
ductie van alle gewenste (nieuwe) grondstoffen en 
half-fabrikaten? Welke bedrijfsketen werkt zo inten-
sief samen, dat we het ook allemaal doen?

De echte innovatie mag zich nog aandienen in een 
bredere maatschappelijke samenwerking.

Paul Petersen
FHI, federatie van 
technologiebranches

 productnieuws

De optoNCDT ILR2250 laser-afstandssen-
soren van Micro-Epsilon kunnen nu ook via 
IO-Link in automatiseringssystemen worden 
geïntegreerd. De voordelen zijn eenvoudige 
bediening en hoge flexibiliteit. De sensoren 
zorgen voor een naadloze communicatie van 
het sensor-/actorniveau tot aan de systeem-
besturing. De optoNCDT ILR2250 laser-
afstandssensoren meten afstanden tot 150 
m in geautomatiseerde en industriële toe-
passingen. Nauwkeurigheid, oppervlakte-
onafhankelijkheid en hoge signaalkwaliteit 
maken deze sensoren ideaal voor dergelijke 
toepassingen. Metingen zijn mogelijk op 
metalen maar ook op kunststoffen, papier en 
textiel. De optoNCDT ILR2250-sensoren 

zijn nu ook verkrijgbaar 
met IO-Link-interface. 
Integratie via IO-Link in 
alle gangbare veldbus- en 
automatiseringssystemen is 
eenvoudig en maakt dyna-
mische aanpassing van sen-
sorparameters mogelijk. 
De sensor is geschikt voor 
zowel binnen- als buiten-
toepassingen. De robuuste 
aluminium behuizing is 
ontworpen voor industriële 
omgevingen. De optoN-
CDT ILR2250 wordt onder 
meer gebruikt in de staalin-

Laser-afstandssensor met IO-Link

dustrie, maar ook in de transport en logis-
tiek-sector.                                                  •
Micro Epsilon BeNeLux
(0162) 510 400
www.micro-epsilon.com

In het verleden moesten systeemleveranciers 
twee sensoren en twee verschillende tech-
nologieën gebruiken voor veilige positiebe-
paling. Het FBPS 600i Fail Safe barcode-
positioneersysteem van Leuze maakt nu 
echter positiedetectie met één enkele sensor 

mogelijk. De FBPS 600i wordt via twee SSI-
interfaces op een veilige verwerkingseenheid 
aangesloten en is geschikt voor toepassingen 
tot PL e. In de intralogistiek is het belang-
rijk dat stapelkranen en dwarsoverzetwa-
gens geen gevaar vormen voor het perso-
neel. De positie en snelheid moeten worden 
bewaakt tijdens onderhoudswerkzaamhe-
den of wanneer met een bemande wagen 
wordt gewerkt. Voorheen waren twee sepa-
rate sensoren nodig met andere technische 
grondslag en was PL d het hoogst haalbare. 
Nu beveiligt één Fail Safe barcode-positi-
oneersysteem toepassingen tot de hoogst 
haalbare veiligheidscategorie PL e. Het kan 
direct worden aangesloten op bijvoorbeeld 
een frequentieregelaar en communiceren 

Barcode-positioneersystem
via twee gescheiden SSI-
communica t i epoor ten . 
Door de snelle reactietijd 
van 10 ms is de FBPS 600i 
een uitstekende oplossing 
voor nauwkeurig positio-
neren en voor een duidelijk 
kortere remweg. De reso-
lutie bedraagt 0,15 mm bij 
een scanfrequentie van 1000 
Hz. De leesafstand tot de 
barcodeband is 50...170 
mm.                                   •
Leuze electronic BV
(0418) 653 544
www.leuze.com

Een betrouwbare bescherming is noodzake-
lijk om mensen en machines veilig te laten 
samenwerken. Het USi-safetysysteem garan-
deert deze bescherming dankzij de speciaal 
ontwikkelde robuuste ultrasone sensoren. 
De scheiding tussen de sensortechnologie 
en de besturingsinterface maakt een extreem 
compact ontwerp mogelijk. Zodoende 
kunnen de componenten ook in krappe 
ruimtes worden ingezet. Behalve voor toe-
gangscontrole in beveiligde zones kan het 
USi-safetysysteem ook flexibel ingezet wor-
den in toepassingen van autonome machines 
zoals robots en zelfrijdende transportsyste-
men. Het is het enige ultrasone systeem met 

veiligheidsniveau Cat. 3 PL 
d conform EN ISO 13849. 
De ultrasone transducers 
van het USi-safetysysteem 
hebben beschermingsgraad 
IP69K en zijn daarmee 
geschikt voor gebruik bui-
ten. Ook reiniging onder 
hoge druk vormt geen pro-
bleem. De veiligheidsar-
chitectuur is gebaseerd op 
continue tweekanaals elek-
tronica met fail-safe uitgan-
gen en twee microcontrol-
lers die elkaar bewaken. Op 

Ultrasoon veiligheidssysteem

één besturingsinterface kunnen twee sen-
sorunits worden aangesloten.                     •
Pepperl+Fuchs
(073) 750 71 07
www.pepperl-fuchs.nl

Met eManage Free kunnen gebruikers 
Eplan Platform-projecten uploaden, delen 
en beheren in een cloud-omgeving. Eplan 
presenteert nu de volledige versie van de 
software, die aanzienlijk meer toegevoegde 
waarde biedt. De volledige versie van eMa-
nage is leverbaar sinds de release van het 
nieuwe Eplan Platform 2022. De abon-
nement-gebaseerde uitbreiding van deze 

cloud-software maakt de 
eerste stappen mogelijk in 
de richting van ‘roundtrip-
engineering’ in de automa-
tisering. Momenteel is het 
nog zo dat als een project 
in de cloud wordt gedeeld, 
wel de schematische weer-
gave zichtbaar is, maar niet 
alle bijbehorende documen-
tatie. De volledige versie 
van Eplan eManage biedt 
toegevoegde waarde op dit 
gebied. Projectbetrokkenen 
krijgen toegang tot alle voor 
het project relevante data 
en documentatie, inclu-
sief stuklijsten en neutrale 
documenten in Excel. Veel 

Volledige versie van Eplan eManage
mensen werken tegenwoordig vanuit huis en 
daar lopen gebruikers vaak tegen systeem-
beperkingen aan: ze hebben wel toegang tot 
een project, maar vaak niet tot de bijbeho-
rende master data die binnen een bedrijf als 
standaard voor ontwerpprojecten zijn gespe-
cificeerd. Projectmanagers kunnen mas-
ter data zo eenvoudig centraal beschikbaar 
maken. Met Eplan eManage Free hadden 
gebruikers tot nu toe toegang tot 10 gigabyte 
aan opslagcapaciteit in de Eplan Cloud. Met 
de volledige versie neemt deze capaciteit toe 
met nog eens 10 gigabyte voor elke ‘seat’ in 
het bedrijf. Deze extra opslagruimte is voor 
iedereen beschikbaar.                                  •
Eplan Software & Services BV
(0316) 591 770
www.eplan.nl
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Draad en kabel voor de wereld
Wetenswaardigheden omtrent keurmerken

Fabrikanten van installaties en machines die hun producten internati-
onaal exporteren, weten dat het een uitdaging is om overal te voldoen 
aan de lokale normen en voorschriften waaraan alle geïnstalleerde com-
ponenten moeten voldoen. Af en toe moet een machinebouwer zich 
in allerlei bochten wringen omdat de te gebruiken onderdelen slechts 
volgens één norm tegelijk zijn gecertificeerd. Een machine die zowel op 
de Europese markt als op de Amerikaanse en Aziatische markt wordt 
verkocht, kan dan ook drie versies van hetzelfde onderdeel nodig heb-
ben. Dat dit lastig is voor zowel de productieafdeling als de beheerder 
van het magazijn, moge helder zijn. Veel prettiger is het als alle onder-
delen in een machine of apparaat overal in de wereld toegepast mogen 
worden. Een uitdaging die vooral afhankelijk is van de producent van 
de onderdelen. Hij moet immers alles overal laten certificeren. Zelfs als 

de eisen tegenstrijdig zijn, moet hij dan een weg zien te vinden om dit toch 
mogelijk te maken.

Draad en kabel
Bij een onderdeel waarvan er slechts één in een bewust apparaat wordt toege-
past, is dit certificeringsprobleem nog te overkomen, maar bij iets als draad 
en kabel wordt het lastig. Daarvan worden vele meters toegepast en dan is het 
wel zo prettig als certificeringen hier geen hindernissen opwerpen.
Helukabel heeft dit probleem voor montagesnoer aangepakt en een type 
snoer ontwikkeld dat afrekent met dit probleem. Het enkeladerig montage-
snoeren met de typeaanduiding FIVENORM is hiermee een eenvoudige en 
kostenbesparende oplossing. Het PVC geïsoleerde koperen draad is gecerti-
ficeerd volgens alle gangbare goedkeuringen zoals VDE, CSA, EAC, UL en 

Wat de eisen aan kabel, snoer of draad zijn, is over het algemeen heel helder. Weerstand, maximale stroom en isola-
tiewaarde zijn zo van die factoren die als eerste bekeken worden bij de keuze voor een bepaald type. Toch zijn er ook 
factoren die van belang kunnen zijn die niet onmiddellijk voor de hand liggen. Keurmerken en certificering zijn nu niet 
bepaald voor een techneut het eerste waar hij naar kijkt, maar kunnen met name van belang zijn voor bijvoorbeeld 
machines die over de hele wereld verkocht moeten worden.
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onvermijdelijk is, moet de installateur een EMC-test uitvoe-
ren om mogelijke interferentie te voorkomen.

UL-specificaties en machinebekabeling
Of een bekabelingssysteem nu voor een machine of voor een 
gebouw bestemd is, de inspecteur bepaalt welke normen van 
toepassing zijn. In de machinebouw worden vaak kabelrup-
sen gebruikt voor het leggen van zowel stroom- als dataka-
bels - in feite zijn ze hier niet meer dan een beweegbare vorm 
van een kabelgoot. UL heeft echter geen vaste norm voor 
de configuratie van kabelrupsen. Hier wordt veel overgelaten 
aan het oordeel van de inspecteur.
In de afgelopen jaren heeft ongeveer 30 procent van de 
UL-inspecteurs de eis voor hetzelfde spanningsbereik van 
kabelgoten overgebracht op machinebekabeling en kabel-
rupsen. In toenemende mate wordt - indien kabels niet 
afzonderlijk zijn gelegd of niet afzonderlijk kunnen worden 
gelegd - dezelfde diëlektrische sterkte van data- en stroom-
kabels geëist. Daarom neemt ook de vraag naar kabels met 

de bijbehorende UL-goedkeuring toe. Helukabel biedt met 
zijn omvangrijke portfolio aan data-, netwerk- en buskabels, 
die zowel volgens UL444 als AWM zijn goedgekeurd, voor 
elke toepassing de optimale oplossing - inclusief de door de 
UL-norm vereiste diëlektrische sterkte. 
 
Tot slot
De opdruk op een kabel kan in een aantal gevallen toch 
echt van belang zijn of een bepaald type wel of niet toegela-
ten wordt door de lokale markt of de keuringsinstanties ter 
plekke. Een fabrikant als Helukabel kan u daarbij van dien-
ste zijn door hun kabel ruim te certificeren. Export van een 
machine of installatie in het buitenland zal daardoor minder 
een probleem zijn, wat natuurlijk grote voordelen heeft.     •
Voor meer informatie www.etotaal.nl/achtergrond, 
artikel 'Draad en kabel voor de wereld' 

www.helukabel.com.

Afbeelding 1. Montagesnoer dat volgens vijf normen gecertificeerd is. 

Afbeelding 2. Helukabel heeft onder andere zijn ethernetkabels van de PROFInet-serie voorzien van extra 
UL-certificeringen, zogenaamde AWM-stijlen. Deze maken het afdrukken van spanningsspecificaties mogelijk.

Afbeelding 3. Wanneer data- en stroomkabels samen in een kabelgoot worden gelegd, is vaak dezelfde diëlektrische sterkte 
vereist voor goedkeuring

MTW (afbeelding 1). Hierdoor is de FIVENORM wereld-
wijd inzetbaar en mede dankzij de MTW-lijst (Machine 
Tool Wiring) is het geschikt voor de gehele machinebouw-
sector. Exportgerichte bedrijven kunnen met dit type draad 
dus profiteren van een efficiëntere voorraadbeheer en een 
vereenvoudigde onderdelenlijst.
De FIVENORM enkeladerige snoeren, vervaardigd in 
Duitsland volgens de hoogste kwaliteitsnormen, zijn ver-
krijgbaar met meerdere kleuropties. De draden met kerndi-
ameters tussen 0,5 en 6 mm² worden niet alleen op kabel-
trommels geleverd, maar ook in praktische kartonnen dozen 
waar lengtes van 100 meter in verpakt zijn. Dit vergemakke-
lijkt de verwerking van kleinere hoeveelheden en vereenvou-
digt op zijn beurt de machinebekabeling. Tenslotte moeten 
we nog vermelden dat de FIVENORM enkeladerige snoeren 
gebruikt kunnen worden tot een geleidertemperatuur van 
maximaal 90 °C en een uitgebreid spanningsbereik hebben 
tot 1.000 VAC of 1.250 VDC.

Datakabel tot 600 V?
Bij sommige datakabels van Helukabel zien we ook iets bij-
zonders. Volgens de opdruk is deze gecertificeerd tot 600 V 
(afbeelding 2). Dit lijkt heel raar, want daar waar de kabel 
voor gemaakt is, zal hij nooit moeten functioneren voor 
dergelijke hoge spanningen. Toch heeft Helukabel deze 
Cat5-kabel niet voor niets voor deze hoge spanning gecer-
tificeerd. Gebruikers van datakabels stellen namelijk steeds 
hogere eisen aan spanningsspecificaties en goedkeurin-
gen van de Amerikaanse test- en standaardisatieorganisatie 
Underwriter's Laboratory (UL). Voor het waarom moeten 
we gaan kijken hoe op veel plekken datakabel in een gebouw 
gelegd wordt, namelijk in kabelgoten.
Kabelgoten worden vooral gebruikt voor de bekabeling van 
gebouwen, maar ook in de machinebouw vinden we ze terug. 
Die goten hebben vaak meerdere ruimtes waarin installateurs 
kabels met verschillende functies en spanningen afzonderlijk 
van elkaar kunnen leggen. Daartussen liggen afschermplaten 
om interferentie - bijvoorbeeld van elektromagnetische gol-
ven - te voorkomen. Afhankelijk van de installatievoorwaar-
den kan de kabelgoot deel uitmaken van de machinebekabe-
ling of van de bekabeling van het gebouw - dit wordt bepaald 
door de UL-inspecteur.
Wanneer een nieuwe datakabel wordt gelegd in een produc-
tiehal waar al de nodige kabelgoten zijn opgehangen, dan 
kan het gebeuren dat een relevante ruimte in de kabelgoot 
niet voor dit doel is bestemd of reeds volledig bezet is. In dat 
geval moet de installateur de kabel onvermijdelijk in de vol-
gende ruimte leggen - waar zich vaak stroomkabels bevinden 
met een diëlektrische sterkte tot 600 volt, en in zeldzame 
gevallen zelfs 1.000 volt.

Samen gelegde kabels
Dit is waar de UL-norm in beeld komt: deze vereist dat alle 
kabels die in een kamer worden gelegd dezelfde diëlektri-
sche sterkte hebben. Hoewel een data-, sensor- of buskabel 
nooit op 600 volt werkt, moet de diëlektrische sterkte wel 
op het label worden vermeld. Anders kan de inspecteur de 
goedkeuring weigeren, of moet de installateur achteraf een 
beschermende mantelbuis gebruiken of de kabel vervangen 
om een goedkeuring van het certificeringsbedrijf te krijgen. 
De UL-notering UL444, die gewoonlijk van toepassing is op 
bekabeling voor gebouwen, verbiedt echter uitdrukkelijk het 
afdrukken van spanningsinformatie op communicatiekabels 
- een feit dat in strijd is met de wensen van de gebruikers, die 
steeds vaker juist deze informatie eisen.
Om aan de eisen van haar klanten te voldoen, heeft Helukabel 
bijvoorbeeld haar Ethernetkabels van de PROFInet-serie 
voorzien van aanvullende UL-certificeringen, de zogenaamde 
AWM-stijlen (Appliance Wiring Material). Deze richtlijnen, 
die hun oorsprong vinden in de bekabeling van machines en 
apparaten, zorgen voor de gewenste hogere diëlektrische sterkte 
van de kabels en maken de bijbehorende opdruk mogelijk, die 
nodig is voor een succesvolle goedkeuring. Dit staat de gebrui-
ker echter niet toe om zonder meer datakabels samen met 
stroomkabels te leggen. De UL-goedkeuring omvat name-
lijk wel een diëlektrische-sterktetest, maar geen elektromag-
netische-compatibiliteitstest (EMC). Daarom moeten gege-
vens- en stroomkabels, ondanks de uitgebreide certificering, 
indien mogelijk afzonderlijk of op afstand worden gelegd. Als 
een gezamenlijke installatie bijvoorbeeld om ruimteredenen 
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ICAPE Group unveils its new visual identity. A more precise, more dynamic, and 
clearly electronic-oriented logo accompanies the spectacular development of 
the company which is entering a new era in its history.

As a major player in BtoB electronics industry 
for over 20 years, the quality of the services 
and products provided by ICAPE Group is 
well established. The supplier of customized 
printed circuit boards and technical parts 
has won the trust of more than 3,000 active 
customers and achieved in 2021 an unprece-
dented growth of +35% over the year, with 
170 million euros in revenues.

More than ever, ICAPE Group is setting its 
course on the future and on the transfor-
mations that will allow it to develop more 
widely and more effectively in an extre-
mely competitive market. Since its crea-
tion, ICAPE Group has demonstrated both 
a great capacity for innovation and adap-
tation, while relying on solid principles 
which ensure its unfailing stability. The glo-
bal economic context and the group’s re-
cent results are indisputable proof of this.  
 
Since its creation, ICAPE Group has always 
been accompanied by the color blue, which 
inspire escape and serenity. This color that 
unites the sky and the sea on the horizon, 
and  sets a course for the long term. It goes 
from a shade of sky and navy to a more com-
mitted, more dynamic, more electric tone, 
in line with the group’s high-tech activities. 
Until now, the ICAPE Group logo was a blue 
planet and this sphere is found symbolized 
inside the «C» of the word ICAPE, thus for-

ming a printed circuit board pad, its core 
business. This C represents the values   and 
the main objectives of the company : com-
mitment to its customers, the challenge of 
competition, and creativity to find the best 
solutions. Values   found in the worlds of sport 
and technology, both of which requires the 
highest level of performance and precision. 

The power of precision, here is the new 
motto of ICAPE Group. Words in the strong 
sense, which announce a desire to deploy 
all the energies of the group in the most 
targeted way possible. The arsenal of ser-
vices developed by ICAPE Group aims to 
provide a local, fast, efficient and competi-
tive response to all of its customers’ needs, 
regardless of the volume of business. In an 
industry where approximation has no place, 
precision is the most essential quality cri-
terion. This new identity does not funda-
mentally change the way ICAPE Group ope-
rates, but it reflects a new motivation and 
affirms a state of mind resolutely turned 
towards its customers and the future. 

ICAPE GROUP REVEALS ITS NEW VISUAL IDENTITY

ICAPE Group onthult haar nieuwe 
visuele identiteit

ICAPE Group onthult haar nieuwe visuele identiteit. Een nauwkeuriger, dynamischer en 
duidelijk elektronica-georiënteerd logo onderstreept de spectaculaire ontwikkeling van het 
bedrijf, dat een nieuw tijdperk in zijn geschiedenis ingaat.

Als belangrijke speler in de BtoB elektronica-industrie gedurende meer dan 20 jaar, wordt de kwa-
liteit van de diensten en producten die door de ICAPE Group worden geleverd, alom gewaardeerd. 
De leverancier van op maat gemaakte printplaten en technische onderdelen geniet het vertrouwen 
van meer dan 3.000 actieve klanten en realiseerde gedurende het jaar 2021 een ongekende groei van 
35%, met een omzet van 170 miljoen euro.

Meer dan ooit richt ICAPE Group zich op de toekomst en op de transformaties die haar in staat 
zullen stellen zich breder en effectiever te ontwikkelen in een uiterst competitieve markt. Sinds 
de oprichting heeft ICAPE Group blijk gegeven van een groot vermogen tot innovatie en aanpas-
sing, daarbij vertrouwend op solide principes die garant staan voor een onwankelbare stabiliteit. De 
mondiale economische context en de recente resultaten van de groep zijn hiervan het onweerlegbare 
bewijs.

Sinds de oprichting is ICAPE Group altijd vergezeld gegaan van de kleur blauw, die onthechting en 
sereniteit symboliseert. De kleur die de lucht en de zee aan de horizon verenigt en de koers aangeeft 
voor de lange termijn. Het gaat van een tint van lucht en zee naar een meer geëngageerde, meer 
dynamische, meer elektrische toon, in lijn met de hightech-activiteiten van de groep. Tot nu toe was 
het ICAPE Group-logo een blauwe planeet, die gesymboliseerd terugkeerde in de “C” van de naam 
ICAPE in de vorm van een soldeereiland op een print – de kernactiviteit. Deze C vertegenwoordigt 
de waarden en de belangrijkste doelstellingen van het bedrijf: toegewijd aan zijn klanten, competitief 
en creatief om de beste oplossingen te vinden. Waarden die terugkeren in de wereld van sport en 
technologie, die beide de hoogste prestaties en precisie verlangen.

De kracht van precisie, dat is het nieuwe motto van ICAPE Group. Woorden in de ware zin, die de 
wens verwoorden om alle energie van de groep op de meest doelgerichte manier in te zetten. Het arse-
naal aan diensten dat door ICAPE Group is ontwikkeld, heeft tot doel een lokaal, snel, efficiënt en 
concurrerend antwoord te bieden op alle behoeften van haar klanten, ongeacht het bedrijfsvolume. 
In een branche waar ‘bij benadering’ niets te zoeken heeft, is precisie het meest essentiële kwaliteits-
criterium. Deze nieuwe identiteit verandert de manier waarop ICAPE Group werkt niet fundamen-
teel, maar weerspiegelt een nieuwe motivatie en bevestigt een intentie die uitsluitend gericht is op 
de klanten en de toekomst.                                                                                                                                •

ICAPE Netherlands
0545 29 14 77
www.icape-group.com

 Advertorial

Hoogwaardige optocouplers

Galvanische scheiding van low-power stuurschakelingen 
van het hoog vermogen-gedeelte is in veel toepassingen een 
belangrijk veiligheidsaspect. Optocouplers beschermen tegen 
interferentie en overspanning in voedingen, laders, computers, 
microprocessors, sequence controllers, PLC’s, meetapparatuur 
en andere toepassingen. Het portfolio opto-elektronica van 
Würth is uitgebreid met optocouplers in alle gangbare behui-
zingen en met alle gangbare CTR-waarden (Current Transfer 
Ratio). Dit betreft onder andere de WL-OCPT-reeks fototran-
sistor-optocouplers in DIP-4-, SOP-4- en LSOP-4-behuizing. 
De WL-OCDA Darlington optocoupler-reeks is verkrijgbaar 
als DIP-4 en SOP-4. De CTR-waarden van de componenten 
variëren van 20 tot 15.000 procent. De DIN EN 60747-5-5 
gecertificeerde componenten kunnen worden gebruikt in een 
bedrijfstemperatuurbereik van –55 °C tot +110 °C. Bij het ont-
werpen van de optocouplers heeft Würth Elektronik gekozen 
voor een coplanaire behuizing met een gelijkblijvende isolatie-
afstand. Dit garandeert een perfecte isolatie tot 5000 V.         •
Würth Elektronik
(073) 629 15 70
www.we-online.com

Naderingssensor
De uprox-serie sensoren is uitgebreid met de NI40UE-QV40 
inductieve naderingsschakelaar. Dit betreft een rechthoekige 
Efficiency Line-variant die is geoptimaliseerd voor flexibili-
teit, korte inbedrijfstellingstijd en prijsgevoelige toepassin-
gen in de logistiek en materiaalverwerking. De Factor 1-sen-
sor detecteert onder andere kleinere metalen doelen wanneer 
deze van opzij worden benaderd, zoals gebruikelijk is bij tar-
get-toepassingen. De NI40UE-QV40 sensorkop kan zonder 
gereedschap in vijf richtingen worden gepositioneerd, wat 
tijd bespaart, de mechanische installatie vereenvoudigt en de 
flexibiliteit vergroot. De sensor is bestand tegen magnetische 
velden tot 300 mT en heeft beschermingsklasse IP68. Met 
deze waarden en een werktemperatuurbereik van –30 °C tot 
+85 °C voldoet hij aan de strengste eisen op het gebied van 
beschikbaarheid en bedrijfszekerheid. De NI40UE-QV40 is 
leverbaar als NPN- en als PNP-sensor.                               •

Turck BV
(038) 422 77 50
www.turck.nl

http://www.aesensors.nl
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De Eaton 5PX Gen2 UPS biedt bedrijfsnet-
werken en Edge IT-apparatuur een uitste-
kende line-interactive stroombeveiliging die 
de IT-ruimte en de servicecontinuïteit maxi-
maliseren. De Eaton 5PX Gen2 beschikt 
over krachtige tools voor monitoring op 
afstand, integratie met IT-architectuur en 
implementatie op afstand. De Intelligent 
Power Software integreert naadloos met 
toonaangevende virtualisatie-omgevingen 
en cloud-orchestration-tools. Het innova-
tieve grafische LC-display maakt de con-
figuratie van de 5PX Gen2 eenvoudig en 
intuïtief. De UPS biedt een eenvoudige 

wizard om de inbedrijfname van de UPS te 
vereenvoudigen. De 5PX Gen2 levert 11% 
meer vermogen aan aangesloten servers dan 
andere UPS-systemen, dankzij de mogelijk-
heid van een unity power factor. De UPS is 

Volgende-generatie UPS
Energy Star 2.0-gecertificeerd voor maxi-
male efficiëntie over het gehele bereik. De 
energie wordt gemeten voor elke afzonder-
lijke groep uitgangen en is direct zichtbaar 
op het display en via Eaton’s Intelligent 
Power Manager. De 5PX Gen2 is verkrijg-
baar in vier uitvoeringen van 1000 VA tot 
3000 VA en is veelzijdig inzetbaar in zowel 
rack- als tower-modellen. Bij alle modellen 
worden sokkel- en railkits meegeleverd.       •
Eaton Industries (Netherlands) BV
(0418) 570 200
www.eaton.nl

Kleine HV servo-
aandrijvingen

De Platinum Cimbasso is een servo-aandrij-
ving met hoge vermogensdichtheid die top-
prestaties, functionele veiligheid, geavanceerde 
netwerkmogelijkheden, een volledig uitgeruste 
motion controller en lokale intelligentie biedt. 
Platinum-aandrijvingen bieden een uitste-
kende oplossing voor applicaties die uiterst 
nauwkeurige bewegingen en topprestaties 
vereisen. Hierdoor is de Platinum Cimbasso 
uiterst geschikt voor applicaties in de medische 
sector, robotica, materiaalverwerking, halfgelei-
derindustrie, laserverwerking, drukkerijen en 
inspectie, en voor talloze andere toepassingen 
in uiteenlopende industrieën. De belangrijk-
ste kenmerken zijn: beschikbaar in vermogens 
tot 32 kW/800 VDC; ultrasnelle EtherCAT-
netwerkmogelijkheden; geïntegreerde veilige 
I/O’s. De Cimbasso servoaandrijving is een-
voudig in te stellen en af te regelen met behulp 
van de Elmo Application Studio softwaretools, 
nu beschikbaar in zowel 32- als 64-bit-versies.•
Eltrex Motion
(076) 789 00 30
www.eltrex-motion.com

Het assortiment stappenmotor-drivers van 
Toshiba is uitgebreid met een nieuw IC dat 
constante-stroom-motorregeling mogelijk 

maakt zonder dat een externe stroomdetec-
tieweerstand nodig is.
De TB67S539FTG is ondergebracht in 
een QFN32-behuizing van 5 x 5 mm 
en is geschikt voor een breed scala van 
stappenmotor-applicaties met constante-
stroomregeling, waaronder toepassingen 
in kantoorautomatisering, commerciële en 
industriële apparatuur. Het apparaat is ook 
geschikt voor gebruik in bewakingscame-
ra’s en projectoren. Gebaseerd op Toshiba’s 
nieuwste BiCD-proces kan het nieuwe IC 
bipolaire stappenmotoren aansturen met 

Constante-stroom stappenmotor-driver
spanningen tot 40 V en stromen tot 2,0 A. 
De geïntegreerde H-brugschakeling voor de 
motorregeling maakt gebruik van een Nch/
Nch-configuratie en heeft een ingebouwde 
ladingspomp voor de regeling van de uit-
gangstrap. De stroomdetector is geïnte-
greerd in de QFN32-behuizing. Bovendien 
heeft de TB67S539FTG geen externe con-
densator nodig voor de ladingspomp.          •
Toshiba Electronics Europe
+49 211 529 60
www.toshiba.semicon-storage.com

Onder de aanduiding VT-S10 lancert Omron een 
serie vernieuwende PCB-inspectiesystemen met 
kunstmatige intelligentie om uiterst nauwkeurige 
inspectieprocessen voor PCB-subassemblages te auto-
matiseren, waardoor specialistische vaardigheden van 
de operator niet langer nodig zijn. Met een toene-
mende vraag naar de nieuwe wereldwijde draadloze 
standaard 5G, elektrische voertuigen en autonoom 
rijden wordt de inspectie van PCB-assemblages in 
voertuigen steeds uitdagender. De nieuwe VT-S10-
oplossing van Omron maakt een uiterst nauwkeu-
rige inspectie van dergelijke belangrijke compo-
nenten mogelijk. De VT-S10-serie is uitgerust de 
eigen MDMC-imagingtechnologie van Omron en 
optimaliseert automatisch stralingshoek, kleur en 

lichtintensiteit tijdens de inspectie van de PCB-
assemblage, waarbij rekening wordt gehouden 
met kenmerken zoals de vorm van elektronische 
componenten. De belangrijkste kenmerken van 
de VT-S10-serie: MDMC-imagingtechnologie 
(Multi-Direction Multi-Color) vermindert de 
kans op foute beslissingen aanzienlijk; minima-
lisering van mensuren voor programmering door 
kwantitatieve inspectie en door AI ondersteunde 
kwalitatieve inspectie; M2M-systeem voor pro-
ductie zonder defecten.                                     •
Omron Electronics BV
(023) 568 11 00
www.industrial.omron.nl

PCB-inspectiesysteem

http://www.turck.nl
http://www.helmholz-benelux.eu
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Spanningsreferentie-IC's met een groot 
temperatuurbereik voor automotive en 
industriële toepassingen vereisen een lage 
drift, een hoge betrouwbaarheid en hoge 
prestaties. Microchip heeft daartoe een 
zeer nauwkeurig en betaalbare spannings-
referentie-IC geïntroduceerd dat aan deze 

Precisie-spanningsreferentie voor 
automotive toepassingen

behoeften voldoet. De nieuwe MCP1502 
is een AEC-Q100 klasse 1 (–40 °C tot 
+125 °C bedrijfstemperatuurbereik) auto-
motive gekwalificeerd Vref-IC met een 
maximale temperatuurcoëfficiënt van 7 
ppm/°C. De MCP1502 is gebaseerd op 
de bewezen MCP1501 Vref-architectuur, 
die al meer dan vijf jaar op de markt is. 
Ondergebracht in een kleine SOT-23 
behuizing met zes pootje is de MCP1502 
de ideale keuze voor een breed scala aan 
industriële, automotive en ruimtevaarttoe-
passingen die een hoge mate van betrouw-
baarheid vereisen. De MCP1502 is 
verkrijgbaar voor de meest gangbare span-
ningsniveaus van 1 V tot 4 V.                    •
Microchip Technology 
Europe BV
(0416) 690 399
www.microchip.com

 productnieuws

De serie industriële VS290-kits voor thermische en visuele videoscopen is uitgebreid met de 
VS290-33 MSX-kit en de VS29-21 kit. De VS290-33 is uitgerust met een afgeronde, dubbele 
thermisch/zichtbare camerasonde voor extra flexibiliteit bij het inspecteren van ondergrondse 
elektriciteitsdistributiekluizen en andere hoogspanning-scenario's, waarvoor een CAT 
IV-classificatie vereist is. 

Videoscoop-uitbreidingen

De VS290-21 biedt thermal-only bouwkundige, mecha-
nische en elektrische inspectiemogelijkheden voor moei-
lijk bereikbare omgevingen, variërend van kruipruimtes 
tot binnenmotoren voor bouw- en onderhoudsprofes-
sionals. De afgeronde VSC-IR33 dubbele thermisch/
zichtbare sonde is slechts 19 mm in diameter, waar-
door hij goed past in krappe ruimtes en gaten zonder 
dat dit ten koste gaat van de zijdelingse zichtbaarheid. 
De sonde bevat zowel een 160×120-warmtecamera als 
een twee-megapixel beeldcamera, samen met een heldere 
LED-werkverlichting voor MSX-beelden in zowel lichte 
als donkere ruimtes. De VSC-IR21 sonde heeft verge-
lijkbare specificaties in een behuizing die slank genoeg 
is om moeilijk bereikbare plaatsen te kunnen bereiken 

en potentiële problemen sneller op te sporen. 
De sonde heeft dezelfde resolutie van 160×120 
als de VSC-IR32/33, maar dan met een voor-
waarts gerichte camera die ontworpen is om 
gebruikers in muren, machines en andere 
krappe ruimtes te laten kijken. De complete 
reeks VS290 videoscoop-kits omvat IP67-
cameratips en IP54-basisunits en -sondes, die 
een hoog beschermingsniveau bieden tegen 
stof en water.                                                   •
FLIR Systems Inc
(076) 579 41 97
www.flir.com

De veilige kleine besturingen PNOZmulti 
2 voor branderbeheer van Pilz beschikken 
vanaf nu over UL-certificering. Deze certifi-
cering bevestigt dat de besturing voldoet aan 
de nationale veiligheidsnormen van de VS 
en Canada voor stookinstallaties. De basis-
module PNOZ m B1 Burner voldoet aan de 
eisen van de normen NFPA 85 en NFPA 86, 
die de toegang tot de Noord-Amerikaanse 
markt een stuk gemakkelijker maken. De 
focus van de NFPA 85 ligt op de verhoging 
van de bedrijfsveiligheid van de ketels, bij de 
NFPA 86 ligt de focus op het minimaliseren 
van het brand- en explosiegevaar bij ovens. 
PNOZmulti 2 Burner voldoet bovendien aan 
de Europese normen EN 298, EN 50156-1 
en EN 50156-2 en beschikt over een TÜV-
certificering. Met de basismodule PNOZ m 
B1 Burner van de veilige kleine besturing 
PNOZmulti 2 kunnen vanaf versie 10.12 van 
de softwaretool PNOZmulti Configurator 

UL-gecertificeerde besturing voor
stookinstallaties

de veilige bewaking en tegelijkertijd veilige 
besturing van stookinstallaties eenvoudig met 
één oplossing worden beheerd. PNOZmulti 
2 bestuurt en bewaakt namelijk zowel de 
brander zelf als de complete stookinstalla-
tie. Bovendien is er een uitbreidingsmodule 
PNOZ m EF 4DI4DORD met vier veilige, 
diversitaire relaisuitgangen beschikbaar voor 
het besturen van de veiligheidskleppen van 
een brander.                                                 •
Pilz Nederland
(0347) 322 477
www.pilz.nl

Rem voor stappen-
motor

Voor stappenmotoren presenteert R.T.A. 
twee nieuwe remmen. Het assortiment is uit-
gebreid met NEMA 17 en NEMA 23 als aan-
vulling op de reeds bestaande maten NEMA 
24 en NEMA 34. De remmen bieden een 
vereenvoudigde montage en bedrading en 
maken een perfecte koppeling mogelijk met 
alle soorten stappenmotoren, ook die met 
encoder en motoren met geïntegreerde dri-
ver. Specificaties: voedingsspanning 24 VDC; 
houdkoppel 0,2 Nm (Nema 17) en 0,8 Nm 
(Nema 23); bekabeling standaard of 90°, 1 
m of 3 m lang; M12-connector.                 •
TOP-electronics
(0180) 580 492
www.top-electronics.com

http://www.teleradio.nl
http://www.b3industrie.nl
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YouTube versus TV
(Of: “Zijn ‘social media’ killing voor beschaving?”)

Overkomt het u ook wel eens dat u per ongeluk naar de TV kijkt en zich afvraagt ben ik 
nu gek of??? Mij overkwam dit kort geleden. Normaal kijk ik eigenlijk nooit rechtstreeks 
TV. Vanaf de komst van de video recorder, jawel zo’n oude Video 2000, kijk ik vrijwel 
alleen nog uitgesteld. De enige uitzondering is nog wel eens de slimste mens, maar dat 
komt dan weer omdat ik niet door de krant geïnformeerd wil worden wie er gewonnen 
heeft.

Met dit uitgesteld kijken zou u kunnen denken, dé ideale kandidaat voor YouTube. 
Helaas, ondanks of juist door het overweldigende aanbod, kan YouTube me maar matig 
bekoren. Het kent geen programmering zodat ik geen idee heb waarnaar ik zou willen 
kijken en een beetje doelloos rond zoeken is niets voor mij.
In de uitzonderlijke situatie dat ik iets via dit medium wil bekijken ga ik gericht op zoek. 
Hierna wordt ik dan weer meedogenloos afgestraft doordat ik daarna geconfronteerd 
wordt door een hele lijst van aanbevelingen waarvan YouTube vindt dat ik die ook inte-
ressant moet vinden.

Waarschijnlijk behoor ik tot de uitstervende generatie van mensen die zelf wil bepalen 
wat hij (of zij) wil zien. In ieder geval wil ik niet gestuurd worden door een algoritme 
van YouTube, Facebook, Google of een andere Tech firma…. Dat geeft alleen maar 
ellende, mijn blik op de wereld wordt er alleen maar bekrompen door waarmee mijn 
beoordelingsvermogen volledig gebiased wordt.

Gelukkig bekijk ik de wereld nog met voldoende verwondering en word ik nog steeds 
verrast, soms aangenaam maar helaas ook soms onaangenaam.
Een aangename verrassing was het aantreden van Robert Dijkgraaf als minister van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Ernst Kuipers als minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport. 
De één een wetenschapper met een ruime kijk op de wereld en de ander een arts met 
veel ervaring in het organiseren van oplossingen in probleem situaties.
Opvallend genoeg zijn dit beide kandidaten van D’66, zit hier een complot achter? Is 
dit het begin van een overname van de politiek door competente lieden in plaats van 
mooi praters en op hol geslagen nationalisten? Of nog erger, mensen die zich politicus 
noemen. Een volslagen ongedefinieerd beroep…. Misschien een vlag om een gebrek aan 
lading te bedekken?
Met deze 2 lieden heeft het oude Rutte III dan toch mooi voor een positieve verande-
ring gezorgd.

Helaas bestaan er ook onaangename verrassingen, in dit geval de op de nieuwe regering 
volgende Kamerdebatten. De flitsen die ik hiervan op TV zag maakten mij sprakeloos 
en ontzet. Als eerste was daar Geert Wilders die als een op hol geslagen puber een aantal 
Kamerleden schoffeerde én passant een fractieleider voor gek verklaarde.
Tweede dieptepunt was het optreden van Guido van Meijeren die als een minderjarige 
kleuter de indruk wekte dat hij nog in de zandbak aan het spelen was en door zijn moe-
der tot de orde geroepen moest worden omdat hij anders met zijn schepje zomaar een 
ander kind de hersens zou inslaan.

Naar mijn idee zou het de beide heren sieren als ze eens uit hun zelf gegraven YouTube 
stellingen zouden klimmen en daardoor de wereld wat genuanceerder en misschien ook 
met wat meer beschaving zouden bekijken?

Misschien een hint? Terwijl de zandbak politici zich misdragen wordt aan de oostkant 
van Europa een aanzet tot een oorlog gemaakt. Ook al denken wij in Nederland naïef 
dat het wel niet zo’n vaart zal lopen, voorlopig ziet het er naar uit dat dit letterlijk 
over onze hoofden én landen uitgevochten gaat worden. Nu nog met diplomatie, maar 
straks…?

Misschien wordt het voor sommigen eindelijk tijd om eens uit de zandbak te klimmen 
en volwassen te worden?

Jan W. Veltman

Reageren?
jan.w.veltman@technology2success.nl

 productnieuws

De MLX90510 van Melexis is een high-
speed positiesensor voor automotive toe-
passingen die de ECU helpt om in extreme 
mechanische en elektrische omstandig-
heden een zo groot mogelijke nauwkeu-
righeid te bereiken. Met zijn superieure 
EMC-eigenschappen is de MLX90510 
perfect voor toepassingen in elektrische 
auto’s (motorregeling, rembekrachtiging en 
stuurbekrachtiging). De MLX90510 biedt 
een nauwkeurigheid beter dan ±0,36° bij 
maximaal 240.000 rpm. Het IC is ontwor-
pen voor veeleisende, uiterst nauwkeurige 
high-speed sensortoepassingen en voldoet 
aan strikte EMC- en veiligheidseisen. De 
MLX90510 biedt differentiële analoge 
sinus- en cosinus-uitgangen. De onderlig-
gende digitale architectuur omvat de door 
Melexis gepatenteerde ‘tracking loop’-tech-
nologie. Het IC werkt in combinatie met 
een reeks spoelen op de print, waarvan het 

schaalbare ontwerp eenvoudig kan worden 
aangepast aan het aantal poolparen van de 
motor. Het IC ondersteunt meerdere sen-
sorposities (zowel ‘on-axis’ als ‘off-axis’) en 
maximaliseert daarmee de flexibiliteit van 
inductieve spoelontwerpen voor toepas-
sing in de meest uitdagende mechanische 
configuraties. Met zijn overspannings- 
en ompoolbeveiliging is de MLX90510 
bestand tegen elektrische storingen.          •
Melexis
+32 13 679 515
www.melexis.com

Snelle inductieve positiesensor

Met de PBS Plus combineert Sick een elek-
tronische drukschakelaar, drukmeetomvor-
mer en display in één sensor. Daarmee is een 
complete oplossing voor drukmeting, druk-
besturing en drukbewaking ontstaan. Met 
meetbereiken van 0,4 tot 1.000 bar (relatief ) 

is de PBS Plus veelzijdig inzetbaar. Naast 
flexibele meetbereiken biedt hij ook absolute 
druk- en vacuüummeetbereiken. De sen-
sor kan de meetwaarden in bar via IO-link 
naar de besturing overbrengen. Ook kun-
nen temperatuurwaarden van de sensor zelf 
worden uitgelezen en worden de minimum- 
en maximumwaarden voor temperatuur en 
druk bewaakt. Dankzij deze diagnosemoge-
lijkheden is voorspellend onderhoud moge-
lijk. De PBS Plus valt op door zijn robuuste 
design: door het volledig gelaste roestvrijsta-
len membraan is de sensor zeer corrosiebe-
stendig. Hij is verkrijgbaar met maximaal 
twee schakeluitgangen, een analoge uitgang 
en IO-link. Hij is instelbaar via de drie grote 
toetsen en het display op de sensor of op 
afstand via IO-link.                                     •
Sick BV
(030) 204 40 00
www.sick.nl

Multifunctionele druksensor

De ComPacT-vermogensschakelaars van 
Schneider Electric hebben een nieuw design 
en maken onderhoudswerkzaamheden 
eenvoudiger. De modulaire plug&play-
accessoires van de ComPacT-reeks breiden 
de capaciteit voor geavanceerde monito-
ringmogelijkheden uit. Omdat de nieuwe 
modellen dezelfde vorm en grootte hebben 
als hun voorgangers, kunnen installateurs 
of paneelbouwers de bestaande vermo-
gensschakelaars eenvoudig vervangen. Dit 
maakt het ook mogelijk om ComPacT-
vermogensschakelaars uit te breiden voor 
digitale intelligentie. De vereenvoudigde 
draadloze connectiviteitsfunctie verbetert de 
installatie, het onderhoud of de upgrade van 
de geheel nieuwe ComPacT-reeks. Nieuwe 
draadloze hulpapparatuur geeft gebruikers 
een beter inzicht in hun elektriciteitsdistri-
butiesysteem, om de beschikbaarheid van 
stroom te maximaliseren. Gebruikers heb-
ben altijd en overal toegang tot hun data, 
waardoor het monitoren en maken van 
beslissingen verbeterd wordt. Een belang-
rijke ontwerpverbetering is ook de semi-
transparante frontplaat. Deze innovatie 
maakt het gemakkelijk om in één oogopslag 
te zien welke hulpcontacten in de onderbre-

ker actief zijn en of ze correct zijn geplaatst. 
Het ComPacT-assortiment behoudt de 
EverLink-connectoren voor betrouwbare 
en snelle kabelverbindingen, evenals inge-
bouwde DIN-rails waarmee de vermogens-
schakelaars gemakkelijk op hun plaats kun-
nen worden geklikt.                                     •
Schneider Electric
(023) 512 41 24
www.schneider-electric.nl

Gegoten vermogensschakelaars
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 productnieuws

Steeds hogere schakel- en signaalfrequen-
ties in moderne apparatuur leiden tot steeds 
hogere eisen aan de meettechniek. De juiste 
bandbreedte van het meetinstrument is een 
basisvereiste voor de nauwkeurige meting 
van deze signalen. Een ruisarme ingangs-
trap en een hoge samplefrequentie zijn 
belangrijk om een hoge signaalintegriteit 
te waarborgen. De nieuwe oscilloscoopserie 
SDS6000A van Siglent komt aan deze eisen 
tegemoet. Het bedieningsconcept is door-
dacht en intuïtief, waardoor metingen snel 
kunnen worden geconfigureerd en de effici-
ency in het laboratorium wordt verhoogd. 
De oscilloscoop is leverbaar met een band-
breedte van 500 MHz, 1 GHz en 2 GHz. 
Het acquisitiegeheugen heeft een maxi-
male grootte van 500 Mpts en is verdeeld 
over 1, 2 of 4 kanalen. De opnamesnelheid 

bedraagt maximaal 750.000 
golfvormen per seconde in 
sequence-mode. Zoals bij 
alle Siglent-oscilloscopen 
zijn history-functie, mas-
kertest, Bode-plot en een 
reeks seriële bus-decoders 
(I2C, SPI, UART, CAN, 
LIN) standaard geïmple-
menteerd. Optioneel kan de 
SDS6000A worden uitge-
breid met 16 digitale kana-
len en een externe functie-
generator (25 MHz). Twee 
nieuwe functies zijn oogdi-
agrammen en jitteranalyse. 
Het grote 12-inch touchs-
creen (1280x800) biedt vol-
doende ruimte om meerdere 

2GHz-oscilloscoop

signalen tegelijk duidelijk weer te geven. Het 
snelmenu helpt bij de configuratie en biedt 
snel toegang tot de belangrijkste functies. 
Het instrument ondersteunt een externe 
muis en toetsenbord.                                  •
Tooltronics BV
(088) 291 66 55
www.tooltronics.nl

De Movopart Linear Units van 
Thomson zijn voordelige lineaire 
units voor transporttoepassingen 
in verpakkingsmachines, material 
handling en fabrieksautomatisering. 
Deze Movoparts zijn verkrijgbaar in 
uitvoeringen met prisma glijgelei-

ding met riemaandrijving en optionele wash-
down-bescherming. De gepatenteerde prisma 
glijsledes bestaan uit een polymeer dat langs 
de extrusie glijdt. Dit type lagers is ideaal voor 
toepassingen die schokbelastingen moeten 
verdragen en die geluidsarm moeten zijn. De 
standaarduitvoering is al geschikt voor veeleis-
sende omgevingen, maar de Linear Units zijn 
ook verkrijgbaar in wash-down- en extreem-
wash-down uitvoeringen voor bijzonder ruwe 
omgevingen. De Movopart Linear Units 
bevatten een zelfinstellende, magnetisch afge-
sloten roestvrijstalen afdekband die de unit 

Prisma-glijsledes voor wash-down-toepassingen
beschermt tegen binnendringend vuil, 
stof en vloeistoffen. De riem verloopt 
aan de binnenzijde van het profiel en 
is daardoor eenvoudig na te spannen 
zonder de belasting van de slede te hoe-
ven halen. Bovendien zijn de zelfinstel-
lende prismageleiders nauwkeurig, 
duurzaam en bestand tegen trillingen 
en schokbelastingen.                          •
Eltrex Motion
(076) 789 00 30
www.eltrex-motion.com

Een non touch-schakelaar is handig in 
situaties waar het aanraken van een scha-
kelaar niet wenselijk of vereist is. Deze 
IR-nabijheidsschakelaar bevat een inge-
bouwde microcontroller om interferentie of 
ruis te onderdrukken. Een tweekleuren-LED 
(rood/blauw) geeft de gebruiker visuele feed-
back dat een schakelactie is geregistreerd. Met 
twee potentiometers aan de achterkant van 

het apparaat kan het detectiebereik worden 
aangepast van 3...15 cm en de schakeltijd 

Non touch-schakelaar als vervanging voor drukknoppen
van 0,5 tot 20 seconden. Het 
geheel is ondergebracht in 
een duurzame behuizing met 
schroefdraad die gemakkelijk 
kan worden ingebouwd.       •
Antratek Electronics
(0180) 704 000
www.antratek.nl
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