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De
basisprincipes
van industrieel
IoT begrijpen
Het concept IoT - het
internet der dingen - is
al goed ingeburgerd in
de consumentensector.
Voorbeelden zoals Google
Nest stellen ons in staat
om een huis te creëren
waarin thermostaten,
camera's en zelfs deurbellen
onderling verbonden
zijn via intelligente apps
en clouddiensten.
Het concept heeft zich dus al in de
praktijk bewezen, de technologie is
beschikbaar en de voordelen liggen
voor de hand: Handige, mobiele of
externe toegang tot apparaten of
gegevens die betrouwbaar en veilig
zijn en u helpen om sneller te acteren.
Misschien bent u al begonnen met
een industrieel IoT-project of hebt
u bedacht dat u er iets mee moet
doen - maar waar te beginnen?

6 stappen op weg naar het industriële IoT
Op basis van de bevindingen van fabrikanten en IIoT-pioniers hebben we zes
stappen samengebracht die u kunnen helpen een verbonden fabriek te creëren.
1. Denk goed na over wat
u wilt bereiken.
Zorg dat duidelijk is welke uitdaging u met
IIoT wilt overwinnen. Als er slechts één of twee
elementen of omstandigheden zijn die u wilt
bewaken of volgen, richt u zich dan daar op.
Dit beperkt de complexiteit en de kosten, zodat
u sneller van de voordelen kunt profiteren.

2. Begin klein
Probeer niet in één keer een volledige IIoTinfrastructuur op te zetten, ook niet als u overweegt
een kant-en-klare softwareoplossing te kopen.
Bouw uw kennis stap-voor-stap op en toon bij
elke stap de meerwaarde voor uw bedrijf aan.

3. Laat u adviseren door uw IT-team.
Als dit een potentieel obstakel is, probeer dan
niet het IT-team te omzeilen. Wees duidelijk
over uw doelen en werk met hen samen. Als u
nog twijfels hebt, dan kunt u eerst beginnen
met gesloten netwerken of cellulaire netwerken
(3/4G). Dergelijke netwerken zorgen voor de
fysieke isolatie van de IT-infrastructuur en
-verantwoordelijkheid binnen het bedrijf.

4. Globale uitrustingsefficiëntie (OEE,
Overall Equipment Effectiveness)
Als uw primaire doel is om dit te verbeteren,
overweeg dan een combinatie van het gebruik
van bestaande gegevens - besloten in PLC's of
andere onderdelen van het controlesysteem
- en aangesloten test- en meetapparatuur die
kan helpen bij het verbeteren van voorspellend

onderhoud, het tot een minimum beperken van
ongeplande stilstand en het versnellen van de
diagnostische processen. Mogelijk moet u extra
sensoren gebruiken die gegevens kunnen leveren
over omstandigheden - bijvoorbeeld motortrillingen
- die niet bekend zijn bij het controlesysteem.

5. Productiviteitsgegevens vrijgeven
Als toegang tot productiegegevens om
beter te begrijpen hoe uw proces werkt uw
belangrijkste doel is, dan is het vrijgeven van
bestaande gegevens de eerste stap. Vrijwel
alle belangrijke attributen - snelheid, prestaties,
procesvariabelen, enz. - zijn beschikbaar binnen
het controlesysteem. In veel gevallen kunnen
deze gegevens via protocolmonitoren volledig
transparant vrijgegeven worden, zonder dat
dit gevolgen heeft voor het controlesysteem

6. Begin lokaal, alvorens u
de cloud overweegt
Deze benadering biedt verschillende voordelen.
Ten eerste neemt deze aanpak mogelijke
bedenkingen van uw IT-team over de veiligheid
weg. Deze benadering vereenvoudigt mogelijk
ook de oplossing zonder te voorkomen dat de
gegevens in de toekomst "cloud-ready" zijn.
Onze experts zijn van mening dat de informatie
in veel gevallen alleen lokaal wordt gebruikt
of benaderd, zodat de voordelen van een
cloudgebaseerde oplossing verwaarloosbaar zijn.

Op de volgende pagina's vindt u producten die u helpen bij het vrijgeven van
productiviteitsgegevens, producten die bestaande machines intelligent en IIoT-geschikt
maken en producten om de omstandigheden te monitoren of metingen uit te voeren en
deze eenvoudig te delen met collega's of op te slaan voor referentiedoeleinden.
Eén ding is overduidelijk: het industriële IoT en het Industry 4.0-concept zijn blijvertjes.
Denk goed na over hoe u de mogelijkheden optimaal kunt benutten.

IIOT-

GEGEVENSVERZAMELING
IO-link

Inductieve sensoren

Optische sensoren

Temperatuursensoren

Capacitieve sensoren

Druksensoren

Ultrasone sensoren

Niveausensoren

Encoder

Sensorkabels

Sensoraansluitingen

Veldbussystemen

Interfaceontwikkelingssets

Lineaire sensoren

Krachtmeetcellen

Signaalomvormers

Sensorontwikkelingssets

Industriële kabels

Multimeters en
accessoires

Meetgegevensverzameling
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IO-link ultrasone sensoren van Balluff
• Voor het contactloos meten van
niveaus, hoogtes of doorgangen

IO-link
Betere prestaties
met minder inspanning

• Betrouwbaar onder kritieke omgevingsomstandigheden
zoals vuil, stof of mist

De intelligente combinatie van
industriële netwerken met de
communicatiestandaard IO-link is
de ideale oplossing voor een steeds
snellere, flexibelere, efficiëntere en
veelzijdigere productie. Hiermee
beschikt u over een krachtige
infrastructuur om de groeiende
hoeveelheid gegevens op een
betrouwbare manier te verwerken.

Optische sensoren van Omron met IO-link

Deze infrastructuur transporteert uw
gegevens door het gehele productieproces
en maakt een naadloze communicatie
mogelijk: van de sensor tot op het
internet. De beste voorwaarden voor
IO-Link om zich te onderscheiden
als enabler voor Industry 4.0.
IO-linksensoren ontketenen volledig nieuwe
mogelijkheden voor de gebruiker. Van
eenvoudige en snelle inbedrijfstelling,
tot aanvullende informatie voor
machinebewaking en transparantie van
de machine in het ERP-systeem: IO-link
biedt in alle opzichten een overtuigende
verbetering van de efficiëntie en
daardoor ook kostenbesparing.
4

• Eenvoudige inbedrijfstelling,
snelle sensorvervanging
• Nauwkeurige meetwaarden,
storingsvrije overdracht
• Controlesysteem- en
veldbusonafhankelijk

• Nauwkeurige detectie, zelfs van kleine objecten
• Universeel toepasbaar, onafhankelijk van
kleur en oppervlaktegesteldheid

• Omron E3Z-sensoren met IO-linkconnectiviteit
garanderen een betrouwbare objectdetectie
• Klein dode band bereik voor detectie van nabije doelen
• IO-link maakt aanvullende informatie zichtbaar en
meldt fouten en problemen in de sensor in realtime

• Meerdere meetwaarden
op één apparaat
• Toegang op afstand tot de
sensorparameters
• Toestandsbewaking/-diagnose
• Media-, schuim- en
verontreinigingsdetectie
Toonaangevende fabrikanten van sensoren,
actuatoren en controletechnologie hebben
gezamenlijk IO-link ontwikkeld. Aan de
hand hiervan is een gestandaardiseerde
en veldbusonafhankelijke interface
voor automatisering gecreëerd, die de
gebruiker een punt-tot-puntverbinding
biedt zonder adresseringsinspanningen.

IO-link niveausensoren van Sick
• Van trillingsvorksensoren tot radarniveausensoren
• Gelijktijdige niveaumeting en continue bewaking van de uitgangen
• Meting met hoge nauwkeurigheid in moeilijke omgevingen
• Nauwkeurige en betrouwbare metingen
• Nauwkeurige en betrouwbare metingen

Het volledige IO-linkportfolio
vindt u hier
benl.rs-online.com

GEGEVENSVERZAMELING
IO-linkmaster van ifm

Capacitieve, cilindrische
nabijheidssensoren van ifm

Ultrasone sensoren van Pepperl Fuchs

• Betrouwbare overdracht van machinegegevens,
procesparameters en diagnostische
gegevens aan het controlesysteem

• IO-link-communicatie

• Roestvrijstalen behuizing

• Uniek visualisatie- en
bedieningsconcept via leddisplay

• Instelbare schakeluitgangen

• Gelijktijdige gegevensuitwisseling met het
controlesysteem en de IT-wereld

• Bekijken en compenseren van
de schakelpuntbeweging

• Instelbaar geluidsvermogen en gevoeligheid

• Apparaten voor gebruik in het veld of om
in te bouwen in schakelkasten

• PNP/NPN, maak-/breekcontact, timerfunctie

• Voor het aansluiten van maximaal acht IO-linkapparaten

• Enkele en dubbele schakelaars

• Hysteresis- en venstermodi

• Met geïntegreerde
veldbusinterface

Optische sensoren van Sick

IO-link drukschakelaar PAC50

• I/O-link is de nieuwe
communicatiestandaard voor
de integratie van sensoren
en bedieningselementen in
automatiseringssystemen

• Geïntegreerde drukschakelaar, zender en display

• Smart Sensor Solutions op basis van
I/O-link bieden een reeks producten
ter optimalisatie van uw toepassing

• Analoge uitgangen
configureerbaar tot
4-20 mA/0-10 V

• Hier vindt u de foto-elektrische
IO-linksensoren
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• Duidelijke, gelijktijdige weergave van
aanwezige druk en instelwaarden
• Schakeluitgangen configureerbaar als
PNP, NPN, push/pull. IO-link V1.1.

Programmeerhulpmiddelen voor
IO-linksensoren
• IO-link USB-master voor communicatie met IO-linkapparaten
• IO-linksensoren kunnen eenvoudig geconfigureerd
en geparametreerd worden
• Een diagnose van de sensoren is ook mogelijk
• Voor test-, inbedrijfstellings- en
onderhoudsactiviteiten van IO-linksensoren

• Beschikbare
drukbereiken van
–1 tot 10 bar

benl.rs-online.com

GEGEVENSVERZAMELING
Inductieve sensoren van Balluff

Inductieve sensoren van Pepperl + Fuchs

Sensoren uit de OSIPROX-serie

• Inductieve sensoren M8-M30

• Inductieve nabijheidsschakelaars

• Grote schakelafstand

• Verhoogde schakelafstand

• Verkrijgbaar in verschillende
behuizingsmaterialen

• Bedrijfsspanning 10 tot 30 VDC

• Verzonken in te bouwen

• Kortsluitvast en beveiligd tegen omgekeerde polariteit

• PNP-schakeluitgang, maakcontact

• Automotive approved

• In de maten M8, M12,
M18 en M30
• PNP/NPN, maak-/breekcontact
• Beschermingsklasse IP68
• Ledstatusweergave
• Bedrijfstemperatuurbereik:
-25 °C tot +80 °C

Inductieve nabijheidsschakelaars RS PRO

Capacitieve sensoren van RS PRO

RS PRO encoder

• Hoogwaardige inductieve sensoren PNP, M12

• Kosteneffectievere oplossing voor de
vereisten van een nabijheidssensor

• Incrementele encoder met as of holle as

• Goede resolutie, stabiliteit, hoge snelheid
en laag energieverbruik

• Robuuste aluminium behuizing

• Beschikbaar in M12, M18 en M30

• Voor hoge axiale en radiale belastingen

• Beschermingsklasse IP67
• Bedrijfstemperatuurbereik: -25 tot +75 °C
• Nikkel-messing behuizing met een PBT-sensoroppervlak
• Bescherming tegen kortsluiting, overbelasting
en omgekeerde polariteit
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• Voor het registreren van toerental, positie, afstand of snelheid
• Hoge beschermingsklasse DIN 40 050: IP65 (as), IP67 (deksel)

benl.rs-online.com

GEGEVENSVERZAMELING
Kübler incrementele encoder KIS40

RS PRO gevorkte fotocelsensor

Fotocelsensoren van SICK, W9-serie

• Robuuste encoder met een hoge kostenefficiëntie

• U-vormige foto-elektrische sensor

• Resoluties tot 2500 pulsen per omwenteling

• Nauwkeurige positionering

• SICK W9-3 fotocellen maken een nauwkeurige detectie
van kleine objecten en objecteigenschappen mogelijk

• Ideaal voor montage in krappe ruimtes

• Snelle reactie

• VISTAL™-behuizing met zeer hoge mechanische stabiliteit

• Push/pull- of RS422-uitgang

• Beveiliging tegen omgekeerde
polariteit en overspanning

• Uitstekende achtergrondonderdrukking
• Detectie van transparante objecten
• Voor retroreflecterende sensoren is een
geschikte reflector noodzakelijk

Gevorkte fotocelsensor, serie EE-SX

Foto-elektrische lasersensoren E3Z-Laser

RS PRO druksensoren

• Compact ontwerp is ruimtebesparend

• Zichtbaar LASER-licht voor nauwkeurige positionering
en detectie van kleine voorwerpen

• Drukmeetomvormers voor relatieve druk

• Krachtige led met grote functionele reserve

• Werkt volgens het dikfilm/SMD-meetprincipe

• Dankzij de kleine lichtvlek kunnen kleine objecten en
smalle spleten betrouwbaar worden gedetecteerd

• Stroomuitgang 4-20 mA

• Weinig licht/donkerfouten
voor toepassingen met
verschillende kleuren

• Aansluiting M12×1

• Sleufbreedte van 5 mm
• Ideaal voor etikettenprinters, verkoopautomaten,
geldautomaten of beveiligingssystemen
• Verkrijgbaar met een voedingsspanning van 5 V of 12 V
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• Voor vloeibare en gasvormige media

• Voor vloeibare en gasvormige media

benl.rs-online.com

GEGEVENSVERZAMELING
Niveaumeettechniek van
Siemens

Jumo Pt 100 kabelsensor

RS PRO Pt100 kopmeetomvormer

• Niveaumeting op een geheel nieuw level

• Uitgebreid assortiment kabelsondes
van 3 mm tot 25 mm diameter

• Hoogwaardige en betrouwbare prestaties

• Roestvrijstalen ommanteling

• Meetomvormer met een
dompelbuislengte van
50 mm tot 600 mm

• Vriendelijk in gebruik

• Ideaal voor temperatuurmetingen
in vloeistoffen of gassen

• Weerbestendige aansluitkop
van aluminiumlegering

• De sensoren van het type J hebben een beperkter
temperatuurbereik van -40 °C tot 750 °C

• Verschillende kabelmaterialen verkrijgbaar

• Dompelbuis van roestvrij staal
• Breed temperatuurbereik

• Snelle reactie door gelaste vrijliggende
verbinding

• Voor verwarming,
airconditioning, ovenbouw,
voedselverwerking of energie

• Voor geneeskunde, onderzoek,
voertuigdiagnostiek, temperatuurmetingen in
ketels en ovens of in de levensmiddelenindustrie

• Beproefd en bewezen in talloze
installaties en branches

Thermokoppels type J met
stekker
• Hoogwaardige thermokoppels met vrijliggend
contactpunt van het type K, J, N en T

Thermokoppelkabels

XIOT Digitale zendontvanger SIGFOX

• Thermokoppelverlengstukken en -kabels conform de industriestandaard

• Draadloze gegevensoverdracht vanuit verre meetpunten

• Verschillende uitvoeringen op voorraad

• Op basis van LPWAN-technologie

• Om de juiste meetwaarden te garanderen
• Voldoet aan IEC 584-3

• Laag stroomverbruik - voeding via het
Sigfox-communicatienetwerk

• Verkrijgbaar voor alle gangbare thermokoppels

• De draadloze overdracht vereist 14 dBm radiofrequentie
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Moderne en efficiënte
onderhoudsmethodes met
STMicroelectronics
De basis voor voorspellend onderhoud
(Predictive Maintenance) is de permanente
registratie en analyse van de machinetoestand. Met
behulp van sensortechnologie voor temperatuur-,
trillings- en geluidsmetingen kunnen slijtage- en
foutcondities in een vroeg stadium opgespoord
worden met behulp van geschikte methodes.
De ontwikkelingsset STMicroelectronics STEVAL-STWINKT1
SensorTile Wireless Industrial Node
bevat alle noodzakelijke sensoren en
uitbreidingsmogelijkheden voor de ontwikkeling van een
gedecentraliseerde of cloudgebaseerde applicatie
voor het bewaken van machines en
modules.

Overzicht van sensorensets:
• MEMS-vibrometer met extreem grote
bandbreedte tot 5 kHz (IIS3DWB)
• 3D-versnellingsmeter + 3D Gyro-iNEMOtraagheidsmeetapparaat (ISM330DHCX)
met kern voor machinaal leren
• Krachtige MEMS-bewegingssensor met
extreem laag stroomverbruik (IIS2DH)
• Ultra-Low-Power 3-assige magnetometer (IIS2MDC)
• Digitale absolute-druksensor (LPS22HH)

Meer informatie
Hoe bouw ik mijn eerste prototype
voor voorspellend onderhoud?

Lees meer

• Relatieve vochtigheids- en temperatuursensor (HTS221)
• Digitale laagspanningstemperatuursensor (STTS751)
• Digitale MEMS-microfoon van industriële kwaliteit (IMP34DT05)
• Analoge breedbandmicrofoon MEMS (MP23ABS1)

Naar het
assortiment

Conditiebewaking en
voorspellend onderhoud.

Lees meer
Het bijbehorende STM32Cube-functiepakket
FP-IND-PREDMNT1 bevat alle functies
en softwaremodules voor analyse (FFT
voor trillingen en geluid), datalogging,
firmware-update en wifi-verbinding.

Naar het
pakket
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Festo service-eenheidcombinatie
MSE6-E2M

Industry 4.0 - Van visie naar realiteit

De hoofdcomponenten zijn: afsluiter,
stromingssensor, druksensor en
busknooppunt. De veldbusinterface maakt
de aansluiting op een overkoepelende
besturing mogelijk, bijvoorbeeld een
systeem- of een machinebesturing.

Festo reageert op de veranderingen in de productiewereld
met een geïntegreerde aanpak door actief nieuwe
standaarden te creëren, nauw samen te werken met
partners en intelligente producten aan te bieden met
"embedded functies" - de cyberfysieke systemen.
Door de visie van Industry 4.0 op te pakken en de
digitalisering met technologie en innovatie aan te sturen,
geeft Festo het hart van de digitale fabriek vorm.

Hardware voor
onbeperkte
communicatie

Onderdeel

CPX-IOT, de industriële IOT
gateway van Festo, op basis van
het formaat van de CPX-formule.
• CPX-IOT verzamelt via een ethernetverbinding en een gestandaardiseerd
communicatieprotocol, zoals
OPC UA, informatie over Festoapparaten en hun status.
• Deze informatie wordt vervolgens via
de tweede ethernet-verbinding naar
de cloud gestuurd met behulp van
IoT-protocollen zoals AMQP of MQTT.
• Ingebedde industriestandaardprotocollen
zorgen voor databeveiliging

Rockwell
Factory Talk

De Festo CPX-IOT-gateway biedt een
voortdurende bedrijfsgegevensoverdracht van
de aangesloten Festo-componenten naar een
centrale opslaglocatie (cloud). De gateway
heeft een ethernet-interface en kan via een
geïntegreerde webserver geconfigureerd
worden. 7 specifieke leds geven uitgebreide
statusinformatie voor de gateway weer.

Beschrijving

A

PLC

B

Energiezuinige module

C

IOT-gateway

D

1 m kabel M12 naar RJ45

E

1 m RJ45 naar RJ45

F

Geschikte industriële
ethernet-schakelaar

Festo stromingsregelaar
• De stromingsregelaar SFAB is ontwikkeld om
absolute
informatie over het debiet te geven.

Digitaal Uit

• De regelaar beschikt over lekdetectie
in de productie en lektesten van het
eindapparaat. Deze is ideaal om de
energiekosten te bewaken en om de
luchtleidingen op lekken te controleren.

Digitaal In

Festo
Dashboards

IOT-gateway CPX-IOT

Siemens
Mindsphere

Festo drukschakelaar, SPANserie
Druksensoren voor de bewaking van perslucht
en niet-corrosieve gassen. De meetmethode
is gebaseerd op een piëzoresistieve meetcel
voor relatieve drukmetingen. Afhankelijk van
de sensorvariant en de gekozen parameters
worden de drukwaarden als schakelsignaal,
als analoog signaal of via IO-link aan het
aangesloten regelsysteem doorgegeven.

CPX-IOT

CMMT-AS
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VTSA met
CPX-CEC

Terminal CPX

MPA

CPX-E

Derde leverancier

benl.rs-online.com

IIOT-

GEGEVENSOVERDRACHT
Embedded systemen

Ontwikkelingssets voor
signaalomvorming

Interfaceontwikkelingssets

Signaalconditionering

Temperatuurmeetomvormers

Scheidings- en
zenerbarrières

Netwerkschakelaars

Industriële hubs
en schakelaars

Datakabels

Industriële kabels

Voedingsaansluitingen

Voorgemonteerde
datakabels

Dataconnectors

Kabel- en
netwerktesters

Glasvezelkabels

Adapter voor
optische kabels

Ethernet-connectors

Tangen & knippers
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UITSPLITSING VAN DE COMMUNICATIE

RS WERKT VOORTDUREND SAMEN MET
DESKUNDIGE MERKEN DIE OPC UA EN
OPEN-NETWERKAPPARATEN OP DE MARKT
BRENGEN, ZODAT U OPTIMAAL KUNT
PROFITEREN VAN DE MOGELIJKHEDEN
VAN IIOT EN UW INDUSTRY 4.0-REIS VOL
VERTROUWEN EN VEILIG KUNT BEGINNEN.

OPEN DRAADLOZE NETWERKEN

datasnelheden en latentie voor het overgrote deel

revolutie mogelijk te maken. OPC UA is een

"gegevens" moet een basisnorm uit het IIoT-tijdperk een

van de industriële IOT-taken meer dan genoeg.

standaard die dit zou kunnen realiseren.

uitgebreide uitwisseling van informatie mogelijk maken.

De dekking van het mobiele netwerk wordt wereldwijd

OPC UA voorziet in de behoefte aan

gegevens uit een divers ecosysteem van systemen

voortdurend verbeterd, het is sterk gestandaardiseerd

gestandaardiseerde dataconnectiviteit en

van derden die in typische productieomgevingen

en het aanbod van industriële cellulaire hardware

interoperabiliteit, hetzij in M2M-dataconnectiviteit

voorkomen, worden samengebracht

- zoals modems en routers - wordt steeds groter. In

(Machine-to-Machine) binnen fabriekssystemen,

(geaggregeerd). De objectgeoriënteerde

combinatie met de relatief lage abonnementskosten

hetzij in Device-to-Cloud-gegevensoverdracht

informatiemodelleringsmechanismen van de

maakt dit cellulaire connectiviteit een aantrekkelijke

of gegevensoverdracht via servers - zoals

OPC UA-standaard voldoen direct aan deze eis.

optie voor IIoT-projecten.

productiegegevens die overgedragen worden van PLC's

Tegelijkertijd standaardiseren deze mechanismen

naar een ERP-systeem. In beide gevallen biedt OPC

de semantische databeschrijving, hetgeen

Dit zijn voorbeelden van open breedbandnetwerken

UA een veilige, betrouwbare basis die robuust genoeg

integratie binnen alle netwerklagen en platform- en

met een laag stroomverbruik die voldoen aan de

is om op standaarden gebaseerde dataconnectiviteit

leveranciersonafhankelijkheid mogelijk maakt.

toenemende eisen van massale IoT-toepassingen.

en interoperabiliteit mogelijk te maken.

Een uitdaging voor het IIoT is de noodzakelijke
aansluiting van apparaten, vaak oudere apparaten,
die niet geschikt zijn voor ethernet of die buiten het
bereik van de bekabelde ethernet-netwerken vallen.
Hoewel IEEE 802.11 wifi-netwerken een oplossing zijn,
kunnen het bereik en andere technische beperkingen
van dergelijke netwerken een barrière vormen.

LORAWAN™ EN SIGFOX

Dit is vooral belangrijk wanneer grote hoeveelheden

Dankzij de combinatie van de lage kosten voor

OPEN DATASTANDAARDEN - OPC UA

apparaatintegratie, de geringe connectiviteitstarieven,

Het industriële IoT maakt een breder scala aan

De werkelijke waarde van IIoT is uitsluitend

dan is het noodzakelijk en van groot

de hoge netwerkcapaciteit, het lage stroomverbruik en

technologieën mogelijk die voorheen niet op IP-

optimaal te benutten als de communicatie tussen

belang om een platformonafhankelijke

het grote bereik zijn deze aantrekkelijk voor industriële

gebaseerde netwerken waren aangesloten en

de apparaten is gebaseerd op een wereldwijde

gegevensuitwisselingsstandaard te vinden. In veel

toepassingen waar dikwijls kleine hoeveelheden

verbindt deze via nieuwe, opkomende netwerken.

communicatiestandaard die voldoet aan een

opzichten is dit het ontbrekende stukje van de puzzel,

gegevens vaak verzonden moeten worden.

De technologieën hebben echter nog steeds een

breed scala van complexe eisen. Dit kan een one-

want er zijn veel technologieën. IO-link kan bijvoorbeeld

gemeenschappelijk communicatiekanaal nodig

to-many hogesnelheidsbreedbandcommunicatie

gegevens op apparaatniveau in een netwerk brengen

om al die informatie nuttig te kunnen gebruiken.

zijn, of een veilig Client/Server-model voor

- maar het is van cruciaal belang dat deze gegevens

Daarom zijn er goede redenen voor het gebruik

bidirectionele communicatie en controle.

open en veilig uitgewisseld kunnen worden.

Hoewel er veel opwinding is over de komst van

van de gestandaardiseerde "middleware", wat

OPC UA ondersteunt beide vereisten.

5G, biedt 3/4G industriële toepassingen qua

de sleutel kan zijn om deze vierde industriële

Naast het eenvoudige, gemeenschappelijke gebruik van

4G EN ALLES WAT DAARNA KOMT...
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Als IIoT "business as usual" moet worden,

GEGEVENSOVERDRACHT
Met ethernet-schakelaars zijn meerdere deelnemers aan een ethernetnetwerk te koppelen. Deze producten zorgen voor een veilige communicatie.
Afhankelijk van de vereisten van de communicatiedeelnemers worden in de
applicaties "onbeheerde schakelaars" en "beheerde schakelaars" gebruikt.

Onbeheerde ethernet-schakelaars van RS PRO
zijn de ideale componenten voor het opzetten
van een kosteneffectief en snel netwerk.
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SCALANCE-apparaten vormen de basis voor
communicatienetwerken in de productie- en
procesautomatisering. Maak uw industriële
netwerken geschikt voor de toekomst!
SCALANCE-producten zijn speciaal ontworpen
voor gebruik in industriële toepassingen.

De industriële ethernet-schakelaats van
de SPIDER-familie bieden een instap in de
ethernet-technologie tegen een aantrekkelijke
prijs. Naast het compacte ontwerp maken
deze schakelaars indruk met hun zeer
eenvoudige installatie (Plug-and-Work).

Weidmüller biedt een uitgebreid portfolio
van beheerde en onbeheerde schakelaars
voor uw toepassing. Deze producten zijn
de basiskoppelingen in ethernet-netwerken.
Van eenvoudige tot complexe realtime
netwerken. De schakelaars verbinden
de ethernet-deelnemers met elkaar en
maken zo de communicatie mogelijk.

benl.rs-online.com

GEGEVENSOVERDRACHT

Phoenix Contact

Phoenix Contact - Draadloze set

Phoenix Contact - Quint 4

Phoenix Contact - IoT-gateway

• Phoenix Contact biedt een uitgebreid portfolio
van industriële ethernet-schakelaars aan.

• De draadloze MUX zendt 16 digitale en 2
analoge signalen bidirectioneel uit. De
draadloze set is "Klaar voor gebruik":
Uitpakken – aansluiten – inschakelen
– en de radioverbinding werkt.

Met de producten uit de Quint4-serie
hebt u altijd de juiste voeding voor uw
industriële ethernet-toepassing.

De Cloud IoT-gateway voor de integratie
van nieuwe en bestaande installaties
zonder verdere engineering. Door de
eenvoudige procesaansluiting met behulp
van protocollen zoals Modbus/TCP worden
sensor- en procesgegevens in de Proficloud
verzameld, verwerkt en bewaakt.

• Hier vindt u uw passende schakelaar:
of het nu gaat om een onbeheerde of
beheerde schakelaar, een schakelaar
voor montage op de DIN-rail of een
veldapparaat. Voor elke toepassing hebben
wij het juiste product beschikbaar.
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• Het bereik binnenshuis bedraagt
max. 100 m en tot 400 m in de open
ruimte met de juiste antennes.

benl.rs-online.com

GEGEVENSOVERDRACHT
Harting

Siretta - Industriële modem

Siretta - Signaalanalysator

Siemens - CMR2040

Met onbeheerde ethernet-schakelaars van
Harting uit de Ha-VIS eCon-serie zijn modellen
met verschillende prestatiekenmerken
beschikbaar voor de efficiënte inrichting
en uitbreiding van uw ethernet-netwerk.

De industriële modems van ZETA zijn uitgerust
met universele interfaces en maken het
mogelijk om uw apparaten te integreren in
industriële IoT-toepassingen. De modem werkt
in een energiebesparende modus dankzij het
intelligente energiebesparende ontwerp.

• Het SNYPER-LTE Spectrum (EU)
is een krachtige, meertalige
netwerksignaalanalysator voor het
monitoren van de Europese 4G/LTE(EU)-,
3G/UMTS- & 2G/GSM-netwerken.

• De LOGO! CMR2040-communicatiemodule
verbindt uw LOGO! 8 met het LTE-netwerk.
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• Het apparaat kan meerdere metingen
lokaal in het geheugen opslaan en beschikt
over de toonaangevende liveSCAN-functie
van Siretta. Hiermee voert u grafische
site-onderzoeken in real-time uit op het
kleurendisplay van de SNYPER.

• Het is ook mogelijk om de gangbare
mobiele telefoonstandaarden UMTS
(Universal Mobile Telecommunications
System) en GSM (Global System for
Mobile Communications) probleemloos te
gebruiken voor speciale toepassingen.

benl.rs-online.com

GEGEVENSOVERDRACHT

Etherline P Flex Cat5e-kabel van Lapp

Lapp netwerkpatchkabel Etherline

Lapp ASI-kabel

• Afgeschermde ethernet-patchkabel met RJ45-connectoren
- ideaal voor gebruik in industriële toepassingen

• Voor gebruik in veeleisende omgevingen

• Actuator-sensorinterfacekabel voor veldbustoepassingen
• Gele (RAL 1023) mantel (gegevens/spanning)

• Robuuste PUR-mantel - uitstekende mechanische weerstand

• Geschikt voor vaste installatie of flexibel
gebruik en gebruik in kabelkettingen

• Voor automatiserings- en besturingstoepassingen

• Halogeenvrij conform IEC 60754-1

• Voor gebruik in vochtige industriële gebieden met
hoge mechanische en chemische belasting

• LAN-netwerk

• Oliebestendig conform IEC 60811-2-1

• Testspanning: 1500 V

• 2 paar: 10/100 Mbit/s voor industrieel ethernet

• Temperatuurbereik: -40 °C tot +80 °C

• 4 paar: 10/100/1000 Mbit/s voor industrieel ethernet

• Dubbele afscherming zorgt voor een hoge
overdrachtsbetrouwbaarheid

Lapp Unitronic-buskabel

Lapp buskabel Unitronic BUS IBS

Lapp buskabel, serie UNITRONIC HEAT 6722

• IBS-kabels voor industriële communicatie en veldbussen

• Installatie-remotebuskabel (INBC)

• CAN-databuskabel

• De kabels bestaan uit een paar datadraden
en twee voedingsdraden

• Geschikt voor stationaire toepassingen

• Zeer flexibele kabel met kleine buitendiameters

• Dataparen en voedingskabels (3 paar × 2
draden × 0,22 mm2) + 3 draden × 1,0 mm2

• Temperatuurbestendig, bestand tegen
chemicaliën en UV-straling

• Volledig afgeschermd door vertinde koperdraden

• Goede weerstand tegen olie, benzine, zuren en logen

• Ontworpen om industriële apparaten zoals
eindschakelaars, sensoren, ventieleilanden of
aandrijvingen aan te sluiten op regelaars (PLC)
• Halogeenvrij en moeilijk ontvlambaar volgens IEC 60332,3

• PUR-mantel, halogeenvrij, vlamvertragend, violet RAL 4001

• Buitenmantel paars (RAL 4001)
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GEGEVENSOVERDRACHT
RS PRO afgeschermde industriële kabel

Siemens netwerkkabel

RS PRO Cat.6 kabel

• Multipair MPOS-kabel

• Aansluiting op FastConnect producten met IDC-technologie

• RS PRO UTP Cat.6 netwerkinstallatiekabel

• Aluminium afscherming met een
aardingsdraad van vertind koper

• Dubbele afscherming biedt een hoge
mate van storingsimmuniteit

• Voor gebruik in binnenruimtes

• PVC-mantel

• Metermarkeringen zorgen voor een eenvoudige lengtemeting

• Voor gegevensverwerking of IT-systemen, maar
ook voor proces- en besturingstoepassingen

• Ontworpen voor een snelle installatie

• Veelgebruikte 1000 Mbits/s-netwerken, VOIP, IP, camera en IP TV

• Betrouwbaar in veeleisende omgevingen
• Consistente en betrouwbare prestaties voor
een maximale systeembeschikbaarheid

Industriële ethernet-kabel cat. 7 van Belden

Belden MachFlex-bedieningsleiding

• Afgeschermde koperen kabel voor gebruik
in industriële ethernet-netwerken

• Flexibel geleidings-, isolatie- en mantelmateriaal
• Oliebestendig

• Kabel met afzonderlijk afgeschermde paren

• Hoge afscherming voor optimale signaalintegriteit

• Groot temperatuurbereik (-40 °C tot +80 °C)

• Oliebestendig, bestand tegen chemicaliën en oplosmiddelen

• Goede afschermingseffectiviteit

• Beveiliging tegen magnetische interferentie,
polyester afscherming, beldfoil

• Temperatuurbestendig en slijtvast

• Goede weerstand tegen zonlicht (UV) en chemicaliën
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Belden afgeschermde, meeraderige
industriële PVC-kabel

• Voor automatisering, lucht- en ruimtevaart,
communicatie, defensie of transport

benl.rs-online.com

GEGEVENSOVERDRACHT

RS PRO Cat.5e kastdoorvoer

RS PRO kabelschroefverbindingen nylon 66,
grijs

RS PRO kabelgoot, zwart
• Gegroefde kabelgoot met deksel

• Toepassingen tot 100 MHz

• RS Pro nylon 66 kabelschroefverbindingen zorgen voor
een uitstekende trekontlasting en kabelbescherming

• Geen speciaal gereedschap nodig

• Verkrijgbaar in verschillende maten

• Bedrijfstemperatuur tot max. 85 °C

• De eenvoudige schroefverbinding bespaart tijd

• Volledig afgedicht tegen stof

• Geschikt voor gebruik buitenshuis

• Uitstekende waterbestendigheid

• Beschermingsklasse IP67/68
• Volledig afgeschermd

• PVC-kabelgoot RS PRO voor industriële toepassingen
• Snelle en eenvoudige installatie

• Contramoer inbegrepen in de leveringsomvang

RS PRO kabelbinders
Breed assortiment kabelbinders in verschillende
materialen zoals aluminium, roestvrij staal,
nylon 66 of polyester gecoat roestvrij staal
in lengtes tussen 71 mm en 1,2 m
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RS PRO
kabelmarkeringen

RS PRO LANtestapparatuur

Grote keuze aan kabelmarkeringen
om via krimpen, plakken of opsteken
aan te brengen of om te bevestigen
door middel van kabelbinders.

• Compacte, draagbare en
robuuste multifunctionele
kabeltester
• Voor het testen van UTP-,
STP-, ethernet-, CAT5E-,
6-, 6A- en coaxkabels

benl.rs-online.com

GEGEVENSOVERDRACHT
RS heeft een breed assortiment aan patchkabels van bekende fabrikanten.
De kabels zijn beschikbaar in verschillende lengtes en kleuren, evenals
in verschillende prestatieklassen (Cat. 5 tot en met Cat. 8).

RS PRO biedt u een zeer breed assortiment aan patchkabels voor industrieel gebruik.
RS PRO's patchkabelassortiment omvat een zeer brede
selectie kabels voor industriële toepassingen.

Ethernet-patchkabels die
perfect zijn afgestemd op het
gebruik in de industrie en de
gebouwautomatisering.

19

Belden biedt een reeks patchkabels om een
snelle datatransmissiestructuur op te zetten.

Deze patchkabels zijn geschikt voor
uiterst uiteenlopende toepassingen.

benl.rs-online.com

GEGEVENSOVERDRACHT
Startech

RevConnect-systeem

Industriële connectors, CA-serie

Haal het maximale uit uw kabelinvestering met onze Cat. 6
kabels, elk gemaakt van hoogwaardige koperen geleiders.

• Voor de montage van industriële ethernet-kabels ter plaatse

• Veelzijdige connectoren voor veeleisende omgevingen

• Belden's industriële REVConnect RJ45-connectors
bieden een snellere, eenvoudigere en meer universele
kabelafsluitoplossing met een uniek isolatiemechanisme.

• Ronde connector met soldeeraansluiting
en geïntegreerde trekontlasting

• Als de RJ45-aansluiting beschadigd is, dan kunt
u de behuizing eenvoudig vervangen zonder dat
de kabel opnieuw afgesloten moet worden

• De connectorbehuizing is gemaakt van schokbestendig
kunststof en biedt een hoge mate van trillings- en stootvastheid.

Siemens FastConnect RJ45-connectors

RJ45-connectors "QUICKCON"

DIN 43650 klepconnectors, GDM-serie

• Met FastConnect voor industrieel ethernet maakt u
gestructureerde bekabeling uit de kantooromgeving
industrieconform voor installatie in de productiehal

• Phoenix Contact biedt de briljante en kwalitatief
hoogwaardige serie Cat.6 en Cat.6A RJ45-connectors

• De connectors uit de GDM-serie zijn ontworpen voor gebruik
in de machinebouw, de werktuigbouw en de machinebouw

• QUICKCON-aansluiting voor uiterst eenvoudig gebruik

• Ontworpen voor toepassingen tot 100
Mbps in industriële omgevingen

• Kan internationaal gebruikt worden met EAC
B.01742, UL 1863 en CAN/CSA C22.2

• Voor het aansluiten van componenten zoals
magneetkleppen, drukmeetomvormers,
stromingsbewaking en temperatuursensoren

• Voor gebruik met FC twisted pair-kabels
met een draadgrootte van 22 AWG

• Toekomstbestendig met 10 GBPS (Cat.6a)
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IIOT-

GEGEVENSVERWERKING
PC-gegevensverzameling

Industriële computer

IOT-ontwikkelingsset

Centrale PLC-modules

PLCuitbreidingsmodules

Accessoires voor
gegevensverzameling

Procesmodules

Ontwikkelingssets
voor mens-machineinterfaces

PIDtemperatuurregelaars

Optische drives
en media

Gegevensopslag

Single Board
Computer

Raspberry Pi

Arduino

Analyse-apparaten
voor de netwerkkwaliteit

Signaalgeneratoren
en spectrumanalyseapparaten
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ZEVEN TIPS
OM UW IIOTAPPARATEN TE
BEVEILIGEN

Onthoud het volgende: elk
apparaat is een potentiële
nieuwe ingang voor een
hacker. U hoeft geen expert
te zijn, maar u moet wel de
juiste vragen stellen en de
juiste maatregelen treffen.
Een aantal maatregelen
beschrijven wij hieronder:

1

Wijzig de standaardwaarden. De meeste

IIoT-apparaten en ook de meeste IT-software
worden geleverd met standaard wachtwoorden.
Laat deze onmiddellijk veranderen in sterke en
unieke wachtwoorden (en gebruik zeker niet
overal hetzelfde wachtwoord voor...). Vermijd
apparatuur met hardgecodeerde wachtwoorden.
Als de wachtwoorden hardgecodeerd zijn, dan
is elke hacker hier al van op de hoogte.
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JOSEPH DA SILVA, CHIEF
INFORMATION SECURITY OFFICER BIJ
ELECTROCOMPONENTS PLC DEELT
ZIJN VISIE OVER HOE U ERVOOR
ZORGT DAT UW IIOT-IMPLEMENTATIE
ZO VEILIG MOGELIJK IS.

Hoewel IIoT bedrijven veel opwindende mogelijkheden
biedt, variërend van voorspellend en proactief
onderhoud tot potentiële nieuwe inkomstenstromen,
is het belangrijk om elke IIoT-implementatie te
beschouwen als onderdeel van een systeem en niet
alleen in de context van de algemene IIoT-oplossing.

Cyberbeveiliging bezorgt IT-managers al jaren
slapeloze nachten. Met de komst van het IIoT (Industrial
Internet of Things) is het potentiële risico echter
toegenomen naarmate steeds meer apparaten
met bedrijfsnetwerken verbonden worden.

IIoT-implementaties maken al dan niet bedoeld
deel uit van een breder systeem binnen uw
organisatie. Het is belangrijk om na te gaan hoe
een IIoT-implementatie uw gehele organisatie als
mogelijk doelwit van aanvallen kan vergroten. Een
onveilige IIoT-oplossing kan een toegangspunt
zijn tot uw operationele technologieomgeving of
uw bredere IT-omgeving. Deze onveilige oplossing

2

5

Gescheiden netwerken. Verbind geen IIoTapparaten met uw bedrijfsnetwerk of op hetzelfde
netwerk dat u gebruikt voor uw OT-apparatuur. Dat
leidt alleen maar tot problemen. Eén apparaat mag ook
geen toegang hebben tot meerdere netwerken, anders
kan dit apparaat gebruikt worden als een "brug".

3

Deactiveer onnodige functies. Ziet u de

tv aan de muur van de vergaderzaal hangen? Ik
wed dat dit een smart-tv is. Ik wed ook dat niemand
de Bluetooth-functionaliteit heeft uitgeschakeld, of
de microfoon, of de webserver waarop de tv draait.
Onnodige functies kunnen als "gateway" worden
gebruikt naar zowel het apparaat als het netwerk
waarmee het apparaat verbonden is. Schakel functies
digitaal of fysiek uit. Een tang of vloeibare epoxyhars
zijn eenvoudige middelen om bijvoorbeeld een USBaansluiting permanent buiten werking te stellen.

4

Zorg dat apparaten en software up-todate blijven. Softwarekwetsbaarheden komen

veel voor, maar wat nog meer voorkomt is dat bekende
fixes voor dergelijke kwetsbaarheden niet tijdig worden
toegepast. Zorg ervoor dat de firmware en software
regelmatig worden bijgewerkt. Implementeer een proces
om dit te doen, vooral als dit de planning voor stilstand
omvat. U kunt een 24/7-assemblagelijn natuurlijk niet
geheel afsluiten, maar het moet wel mogelijk zijn om
conditiebewakingssensoren tijdelijk stil te leggen.

Testen, testen en nog eens testen.

Raadpleeg een specialist op het gebied van
testen op binnendringing die kennis heeft van
industriële apparatuur en bedieningstechnieken niet iedereen beschikt over deze vaardigheden. Dit
is een speciaal vakgebied waarvoor speciale kennis
van PLC- en SCADA-apparatuur vereist zijn. U wilt
een vriendelijk gezicht om dit te testen, voordat een
onvriendelijk gezicht dat doet. Het belangrijkste
is om de aanbevelingen van de specialist op te
volgen - u kunt misschien niet alles repareren, maar
u kunt wel risicogebaseerde beslissingen nemen over
wat u kunt repareren, wat u op een andere manier
kunt beperken en welke risico's acceptabel zijn.

6

Zorg dat duidelijk is wie wat doet: Zelfs als

u een zogenaamde "turnkey"-oplossing koopt, is
het nooit allemaal heel eenvoudig - zeker niet als de
dienstverlener zelf afhankelijk is van een aantal derden.
U moet weten waar uw gegevens naartoe gaan, wie er
toegang toe heeft en hoe deze beschermd worden. "De
gegevens staan in het datacenter van de BigCloudprovider, ze zijn veilig" is geen bevredigend antwoord.

7

Tot slot het allerbelangrijkste: Zorg dat u een

plan hebt klaar liggen voor als er iets
misgaat. Voer een aantal scenario's uit en test

deze regelmatig door middel van een simulatie of
een test. In het geval van een beveiligingsincident
moet het heel duidelijk zijn wie wat doet en wanneer.

kan ook een toegangspunt zijn tot uw logistieke
processen, uw warehousemanagementprocessen
of uw financiële processen.
Dus wat kunt u doen om uw bedrijf te beschermen?
Is het tijd om een hoed van aluminiumfolie op te
zetten en terug te keren naar het tijdperk van de
stoomlocomotief? Natuurlijk niet. Beveiliging is een op
risico's gebaseerd spel en de eerste stap om risico's
te minimaliseren is het begrijpen van de aanwezige
risico's. Beschouw beveiliging niet als "het probleem
van iemand anders". Laat dit zeker niet alleen over aan
uw IT-team. Het belangrijkste is dat u het vooral ook
absoluut niet moet overlaten aan externe leveranciers.

Als u dit duidelijk documenteert en zorgt dat dit
plan gemakkelijk toegankelijk is, met inbegrip van
communicatieverklaringen in de vorm van sjablonen,
bespaart het u veel tijd en een hoop adrenaline.

Joseph is een ervaren
informatiebeveiligingsmanager met
uitgebreide IT- en bedrijfservaring
in verschillende branches. Hij
is verantwoordelijk voor de
informatiebeveiliging binnen
Electrocomponents. In zijn rol als manager
helpt hij zowel het bedrijf als zijn klanten om
de risico's te begrijpen en aan te pakken en
tegelijkertijd de groei van het bedrijf mogelijk
te maken. Hij heeft CCISO-, CISM- en BCSkwalificaties en is cum laude geslaagd voor
zijn studie biochemie. Momenteel doet hij
onderzoek voor zijn doctoraalscriptie.

Smart Office en goede luchtkwaliteit
met Raspberry Pi-sets van OKdo
Mozilla WebThings Gateway Kit
De Mozilla WebThings Gateway Kit voor Smart
Offices en Smart Homes in uw privé-netwerk
(intranet). Geen kosten voor clouddiensten met
maximale beveiliging. Raspberry Pi 4 8gb Basic
Kit, de op dit moment krachtigste Pi in een set.

Voor meer ontwikkelingssets
en Single Board Computers

Okdo Air Quality IoTontwikkelingsset

Okdo E1 OKLPC5569R0-EVB
evaluatieprintplaat

De IoT-startersset voor het meten van
de luchtkwaliteit bestaat uit een Wio
Link-printplaat, een gassensor en een
temperatuur- en vochtigheidssensor.

De OKdo E1 is een gloednieuwe en uiterst
kostenefficiënte ontwikkelingsprintkaart op
basis van de NXP LPC55S69JBD100 DualCore Arm Cortex® M33 microcontroller. De
E1-printplaat is perfect voor IIoT, gebouwenbeheer
en -automatisering, consumentenelektronica,
algemene ingebedde en veilige toepassingen.

Een bedrijf van Electrocomponents

Klik hier

23

benl.rs-online.com

IIOT-GEGEVENSVERWERKING
K4 ontwikkelingsset aandrijfsysteem

Revolution Pi

SIMATIC IOT2050

• De nieuwe K4 Drive System Development Kits van ebm-papst
maken praktische tests met de ECI K4-motoren mogelijk

• IoT-gateway, DIN-rail-PC of kleine controller? De beslissing is
aan u! Ontdek de hele wereld van Revolution Pi, de eerste echte
Raspberry Pi die écht geschikt is voor de industriële branche.

• Uw link naar digitale dimensies - de smart gateway
voor industriële edge- en cloudconnectiviteit

• Elke set omvat :
• K4 besturingskast
• Motor ECI
• RS485-adapter
• Download/CD voor RS485-adapterstuurprogramma's
• USB-A naar USB-B kabel
• RS485-aansluitkabel
• Documentatie
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• Revolution Pi is een open, modulaire en kostenefficiënte
industriële PC op basis van de bekende Raspberry Pi. De
drie beschikbare basismodules zijn ondergebracht in een
smalle DIN-railbehuizing en zijn naadloos uit te breiden met
diverse bijpassende I/O-modules en veldbusgateways. De
met 24 V bediende modules zijn binnen enkele seconden met
elkaar verbonden via een bovengrondse stekkerverbinding.
De modules zijn daarnaast eenvoudig te configureren
met behulp van een grafische configuratietool.

• Of het nu gaat om nieuwe of bestaande installaties - met
SIMATIC IOT2050 is een eenvoudige en kostenefficiënte
eerste stap naar digitale dimensies mogelijk. De intelligente
en eenvoudig achteraf in te bouwen IoT-gateway
verzamelt, verwerkt, harmoniseert en bewaart machine- of
productiegegevens uit verschillende gegevensbronnen
direct ter plaatse in de productie. De gateway stuurt deze
gegevens dan door naar bijvoorbeeld een lokaal systeem
of een cloudsysteem. De verbinding met MindSphere, het
open, cloudgebaseerde IoT-besturingssysteem van Siemens,
is bijzonder eenvoudig tot stand te brengen. Dankzij de
toekomstige edge-functionaliteit is SIMATIC IOT2050 ook te
integreren in Industrial Edge-oplossingen van Siemens.
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IIOT-GEGEVENSVERWERKING

LOGO! - klein maar fijn!
Eenvoudige montage, minimale bekabeling, gemakkelijke programmering.
Met LOGO! realiseert u op eenvoudige wijze kleine automatiseringsprojecten.

SIMATIC S7-1200 - aanpasbaar aan uw vereisten
De SIMATIC S7-1200 Controller - de intelligente keuze voor compacte oplossingen
in de automatisering, met geïntegreerde technologie en communicatiefuncties.

SIMATIC S7-1500 - waarschijnlijk de snelste controller ter wereld
Met de SIMATIC S7-1500 controller kunt u vertrouwen op maximale prestaties en ingebouwde
toekomstbestendigheid. De modulaire besturing maakt het mogelijk om de meest veeleisende machineconcepten
te implementeren en begeleidt u op betrouwbare wijze tijdens het digitale-transformatietraject.

SIMATIC S7-300 - de legendarische universele PLC
De SIMATIC S7-300 PLC wordt wereldwijd in vele toepassingen gebruikt en heeft zich al miljoenen keren bewezen.
Deze controller maakt een ruimtebesparend en modulair ontwerp mogelijk. De diverse modules zijn te gebruiken
voor taakspecifieke, centrale uitbreidingen of om decentrale structuren op te zetten. Daarnaast maken deze een
kostenefficiënte reserveonderdelenvoorraad mogelijk. SIMATIC staat bekend om zijn continuïteit en kwaliteit.
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IIOT-GEGEVENSVERWERKING
Logische modules en PLC-controllers worden gebruikt om een
machine of systeem te besturen of te regelen. Door middel van
programmering past u deze aan de toepassing aan.
EATON besturingsrelais EASY E4

OMRON besturingselementen

Rockwell Automation Micro800-controllers

Met het easyE4-besturingsrelais voert u de besturing en
regeling van verschillende toepassingen efficiënt, flexibel
en eenvoudig uit! De nieuwe easyE4-serie is aanzienlijk
compacter dan de voorgangers uit de easy500-, easy700en easy800-series. De flexibele uitbreiding met maximaal
11 modules tot maximaal 188 in-/uitgangen en het grote
spanningsbereik maakt de easyE4 optimaal geschikt
voor toepassingen in de industrie en in gebouwen.

• De PLC's van Omron zijn vanwege de hoge flexibiliteit
in de configuratie de ideale oplossing voor gebruik in
zeer uiteenlopende machines voor diverse toepassingen,
variërend van verpakkingen, voedingsmiddelen en
grondstoffen tot digitale en automobieltoepassingen.

Micro800™-controllers zijn eenvoudig te installeren en te
onderhouden. Het softwarepakket is te gebruiken voor het gehele
productassortiment. Deze systemen bieden de ideale controle
voor uw kostenefficiënte, zelfstandige machines. Optionele
insteekmodules om uw systeem aan te passen aan specifieke
toepassingsvereisten kunnen in de controller worden geplaatst.
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• De connectiviteit met de meeste industriële
communicatienetwerken op de markt is een belangrijke
factor bij het gebruik van besturingselementen die
gegevensuitwisseling tussen machines vereisen.
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EcoStruxure IIoT-systeemarchitectuur van Schneider Electric

EcoStruxure Industry
™

Het IIoT (Industrial Internet of Things) en Industry 4.0 creëren nieuwe mogelijkheden
voor u. Met EcoStruxure biedt Schneider Electric een toonaangevend platform. Met de
open en compatibele systeemarchitectuur die IIoT ondersteunt, bieden wij u een weg
naar de digitale toekomst van de netwerkmachine, via de met een netwerk verbonden
fabriek tot in de cloud. Dit ontsluit nieuwe zakelijke mogelijkheden voor fabrieken en
machinefabrikanten en verhoogt de winstgevendheid en productiviteit.

Veilige connectiviteit

Intelligente diensten

Aansluiting op veldniveau

Voorspellend en begeleid onderhoud

• Communicatie vanaf elke Windows-PC
via beveiligde VPN-servers

• Relevante machine-informatie die online is opgeslagen
(handleidingen, systeemarchitectuur en projecten)

• In de cloud naar wereldwijd geïnstalleerde
machines

• Voorspellend onderhoud

• Te allen tijde beschikbaar en zonder
extra kosten voor datavolume
• Perfect geschikt voor onderhoud op afstand
en gegevensback-up
• Gecertificeerd conform IEC 62443-3-3 voor
de hoogst mogelijke veiligheid

• Visualisatie van de gezondheidstoestand van de
machine
• Analyse van gegevens in de cloud voor
foutvoorspelling

Verhoog uw
productiviteit!

ONTDEK MEER

TeSys eiland - het eerste volledig digitale load start & load
management systeem! TeSys eiland schakelt, beschermt en
beheert veilig elektrische belastingen tot 80 A, is compatibel
met industrie 4.0 en biedt een eenvoudige en betrouwbare
manier om machinebelastingen te monitoren door middel
van gegevensanalyse.

• Begeleid onderhoud
• Beheer van reserveonderdelen direct op de tablet
of in de cloud
• Snelle probleemoplossing
door middel van stapsgewijze instructies

Winststijging
Integratie in MES/ERP-systemen voor procesoptimalisatie
• Directe verbinding tussen productieniveau en commercieel niveau
• Onafhankelijk van het besturingsplatform en het SW-systeem
• Schaalbaar voor alle soorten en maten aansluitingen
Video: Efficiënter gebruik van productiegegevens

Intelligente oplossingen voor machinebouw en industriële eindgebruikers | EcoStruxure – Innovation At Every Level
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EcoStruxure IIoT-systeemarchitectuur van Schneider Electric

EcoStruxure™ Industry voor de machinebouw
EcoStruxure™-architectuur

Machines & processen

Controlleroplossingen

In de cloud en/of op locatie

Edge
Control

Naadloze cyberbeveiliging

Apps,
Analytics
& Services

Voedings- & genotmiddelen

AVEVA-software
Engineering
Prestaties, bewaking en
Planning & Operations
controle van assets

Modicon
SPS-besturingselementen

Water & afvalwater

EcoStruxure Machine Advisor
EcoStruxure Secure Connect Advisor
EcoStruxure Resource Advisor

EcoStruxure
Machine Expert

EcoStruxure
Control Expert

Mijnbouw, mineralogie & metallurgie

Olie & gas

EcoStruxure
Augmented
Operator Advisor

EcoStruxure Profit Advisor
EcoStruxure Secure Power Advisor
EcoStruxure Asset Advisor

EcoStruxure
Hybrid DCS

Klicken Sie auf die
Produktabbildungen
und erfahren Sie mehr
im RS-Webshop!

SCADA
Systems

EcoStruxure
Machine SCADA
Expert

EcoStruxure
PowerMonitoring
Expert

Netwerkproducten
Harmony Opdrachten
geven & rapporteren

Altivar frequentieCompact NSX
OsiSense-sensoren, XI- TeSys Island belastingsstartomvormer
stroomonderbrekers
OT-cloudsensor & RFID
en belastingsbeheer

PSU Universalveiligheidsrelais

HMISTW6
Web-Panel

PowerLogic
stroommeetapparatuur

Veilige toegang op afstand zonder router

Machine in de cloud

Begeleid onderhoud + begeleide service

Ecostruxure
Secure Connect Advisor

Ecostruxure
Machine Advisor

Ecostruxure
Augmented Operator Advisor

• Veilige oplossing voor programmering op afstand,
verbinding met productie, onderhoud op afstand
en bewaking op afstand van machines

• Het digitale serviceplatform voor machinefabrikanten

• Efficiënte diagnose en effectief onderhoud

• Wereldwijde toegang tot het machinepark via OEM
= optimale voorwaarden voor een veiligeen economische
werking

• Toegang tot relevante gegevens & informatie
op elk moment en in realtime dankzij Augmented
Reality

• Softwarematige oplossing zonder extra hardware
• Toegang ook voor "derde" apparaten via GreenBox

• De focus ligt hier op nieuwe, individueel configureerbare
servicediensten en opmachine-optimalisatie

Minder stilstand
Snellere bediening en sneller onderhoud

Beveiligde

Softwarematig

"Derden"

Traceren

Bewaken

Repareren

Verminderde kans op menselijke fouten

afstandsbediening

EcoStruxure – Innovation At Every Level | Intelligente oplossingen voor machinebouw en industriële eindgebruikers
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IIOT-GEGEVENSVERWERKING
Robots worden in de industrie gebruikt voor de hantering, assemblage of verwerking
van werkstukken. De robots bestaan uit een robotarm, een grijper, sensoren en
een controller. De programmering bepaalt de bewegingspatronen en acties, die de
robot autonoom uitvoert. Elk jaar worden er veel nieuwe toepassingen ontwikkeld,
zodat er een aanhoudende positieve trend op dit gebied wordt verwacht.

Bench Top-robotarmen van ST Robotics zijn ontworpen
om toepassingsprocessen in farmaceutische bedrijven
en onderzoeksinstellingen te ondersteunen. Dankzij hun
intelligentie worden de robots gebruikt voor de meest
complexe taken. Desondanks zijn de robots gemakkelijk
te gebruiken op velerlei gebieden - van het laden van een
machine tot de hantering van monsters in een laboratorium.
ST Robotics biedt professionele maar betaalbare, eenvoudig
te gebruiken robots die klaar zijn voor gebruik.

• IGUS biedt u een breed productenassortiment
op het gebied van robottechnologie
• Robots met knikarmen - flexibele pick-and-place-toepassingen
met een werkruimte van maximaal 5 vrijheidsgraden
• Delta-robots - snelle pick-and-place- of handlingtoepassingen, zoals het sorteren van producten van
transportbanden of voor gebruik in assemblageprocessen

De TinkerKit Braccio is een volledig functionele robotarm,
aangestuurd door een Arduino-printplaat. De robotarm
wordt geleverd als een montageset en is ideaal voor gebruik
als trainingsrobot. De TinkerKit Braccio is op verschillende
manieren te gebruiken en kan gemakkelijk aangepast worden.
De Braccio Servo-Shield maakt deel uit van het pakket,
maar de Arduino-printplaat moet apart besteld worden.

• Portaalrobots - opgebouwd uit verschillende onderling
verbonden lineaire aandrijfsystemen, ook voor grotere
afmetingen. Typische toepassingen zijn pick-andplace, sorteren, etiketteren en nog veel meer.
• Componenten voor individuele montage en reparatievereisten
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Digitale oplossingen
voor de industrie
Gateway
Naar de producten

Automatisering

Bekijk de video

Naar de producten
Bekijk de video

Netwerktechnologie
Naar de producten
Bekijk de video

Aandrijftechniek
Energiemonitoring
Naar de producten

Naar de producten
Bekijk de video

Bekijk de video
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AANVULLENDE IIOT-

PRODUCTEN
Kabel- en
netwerktesters

Meetapparaten voor
netwerkkwaliteit
en vermogen

Netwerkkabels

Kabelbuizen,
kabelgoten en
kabelgeleiding

19" behuizingen

Industriële en
universele behuizingen

Handgereedschap

Accu's en batterijen

Voedingen

Ononderbreekbare
voedingen (UPS)

Bevestigingsmaterialen

Zekeringen

Reinigingsmiddelen
voor elektronica en
beschermende
coatings

Solderen

Lijm,
afdichtingsmiddelen
& plakband

Persoonlijke
beschermingsmiddelen

Gebouw- en
arbeidsveiligheid
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Energie-efficiënte aandrijftechniek
In slechts enkele stappen naar een energiezuinige, duurzame en digitale aandrijving met ABB

ABB Aandrijftechniek Branchespecifieke oplossingen:

Iedereen heeft het over...CO²-besparing, nieuwe technologieën of hernieuwbare energieën:
"Stroom wordt duurder", "CO²-belastingen stijgen", "Vermijd piekbelastingen"... waarom niet gewoon energie
besparen?
Wereldwijd hebben industriële ondernemingen ca. 40% van de opgewekte elektriciteit nodig, waarvan ca.
2/3 alleen al wordt gebruikt door elektromotoren. Dit komt overeen met ongeveer 30% van de wereldwijde
elektriciteitsbehoefte.

...of
softstarter

EG-verordening economisch ontwerp van elektromotoren en frequentieomvormers
Stap 1: per 1-7-2021

Stap 2: per 1-7-2023

De verordening geldt voor driefasenmotoren met
een vaste snelheid van 50, 60 en 50-60 Hz.
De optie IE2+frequentieregelaar
wordt uitgefaseerd.

IE4 verplicht voor draaistroomkooiankermotoren met 2-6
polen en 75-200 kW.

ACS580 0,55 – 250 kW
Efficiëntie en eenvoud voor
standaardtoepassingen

...of
softstarter

Berekening en resultaten van de terugverdientijd
ABB Energy Save Calculator

AACH580 0,55 – 250 kW
Voor verwarmings-, ventilatieen airconditioningstechniek

http://energysave.abb-drives.com/

Aan de hand van een voorbeeld
met een pomptoepassing:
• Motorvermogen 50 KW
• Nominale volumestroom 400 m³/u
• Investeringskosten 10.000 euro

...of
softstarter

Jaarlijkse energiebesparing:

157,4 MWh

Jaarlijkse energiebesparing in procenten:

54%

CO²-emissiereductie:

47,2 t/jaar

Jaarlijkse energiebesparing in euro's:

€ 28.340

Directe terugverdientijd:

129 dagen
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ACQ580 0,55 – 250 kW
Voor de water- en
afvalwaterbranche

benl.rs-online.com

AANVULLENDE PRODUCTEN

RS PRO draadstrippers voor optische kabels
Draadstripper voor alle soorten optische kabels

RS PRO draadstrippers voor kabels met
mantel
Professionele draadstrippers voor gebruik met
ronde, ovale en platte draden en kabels

RS PRO gereedschapsset voor elektriciens
• Gereedschapsset voor elektriciens: bevat alle
belangrijke handgereedschappen voor elektrawerk
• VDE-tang met ingelegd scharnier
• Schroevendraaierbladen gepolijst met chroom-vanadium
staal, met ergonomische VDE Power Grip-handgreep
• Opbergen van het gereedschap: levering
in een kunststof gereedschapskist
• Hoogwaardig gereedschap getest volgens
IEC 60900: duurzaam en slijtvast

RS PRO gereedschapsset voor monteurs,
82-delig
• Deze gereedschapsset is speciaal samengesteld
voor reparatie- en onderhoudstechnici
• De set bevat een selectie van schroevendraaiers,
moersleutels, tangen en ander gereedschap

RS PRO soldeerstations
• RS PRO's soldeerstations bieden alles wat u nodig
hebt voor professioneel solderen en desolderen
• De stations zijn ESD-veilig en dus geschikt
voor gebruik in deze omgevingen

RS PRO gereedschapsset voor elektriciens,
88-delig
• Veelzijdige gereedschapsset, inclusief VDEgecertificeerde schroevendraaiers en tangen
• Extra's zoals dopsleutels, moersleutels, bits, verlengstukken,
inbussleutels, geïsoleerde schroevendraaiers en VDE-tangen

• De gereedschappen zijn even robuust als duurzaam
• Hoogwaardige en complete gereedschapskist voor een
betaalbare
prijs
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AANVULLENDE PRODUCTEN

RS PRO-voeding voor gebouw-/
woningautomatisering

RS PRO 1-fase DINrailvoedingen

• Kostenefficiënt

• Voedingen voor DIN-railmontage,
beschikbaar in een serie vermogens
variërend van 15 W tot 240 W

• Hoge I/O-isolatietestspanning tot 4000 VAC
• Lage restrimpels en een laag geluidsniveau van 120 mV
• Zeer efficiënt
• Bedrijfstemperatuurbereik tussen -40 °C en 70 °C
• Uitgangskortsluiting, overstroom- en overspanningsbeveiliging

• Universeel AC-ingangsspanningsbereik
van 90 tot 264 VAC
• Hoge prestaties en betrouwbaarheid

RS PRO PC- /desktopvoedingen
• Voeding voor gebruik met kleine toepassingen,
laptops of CCTV-camera's
• Overbelastings- en kortsluitingsbeveiliging
• EMC-compatibel met FCC deel 15, EN55011
• Harmonischen conform EN61000
• DC-uitgangsconnectors in verschillende uitvoeringen

• 100% volledige belasting inbrandtest
• Kortsluitings-, overspannings-,
overstroom- en
oververhittingsbeveiliging

RS PRO batterijen

RS PRO opladers

RS PRO loodaccu's

• Uitgebreide keuze uit standaard batterijen,
knoopcelbatterijen, bufferbatterijen en speciale maten

Selectie van opladers voor loodzuur-, lithiumion-, NiCd- of NiMH-accu's

• Loodaccu's voor veelzijdig gebruik

• Batterijen van RS PRO hebben een lange levensduur

• Ingekapseld, ideaal voor ononderbroken
voedingen of noodsystemen

• Ideaal voor commerciële en industriële apparatuur

• 5 jaar stand-by
• Brandwerende behuizing van ABS-hars conform UL94-HB
• Wegtransport conform UN2800
• Luchttransport conform speciale verordening
"A67", "IATA" en "ICAO".
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AANVULLENDE PRODUCTEN

RS PRO digitale
multimeter

RS PRO thermische
multimeter

• Digitale multimeter RS Pro
RS-5302 om de capaciteit,
spanning en stroom te meten

• 2,8" TFT-kleurendisplay met
warmtebeeldfunctie, voor
een duidelijke weergave
van de meetwaardes

• Nauwkeurige
weerstandsmeting bij lage
weerstandswaarden

RS PRO multimeter
voor fotovoltaïsche
toepassingen
• Multimeter met Bluetooth en
RS PRO connect-app, voor
fotovoltaïsche toepassingen

• Controle op weerstand en
elektrische continuïteit

• Functies: Auto-Ranging,
Smart Hold, Min/Max Hold

• Ideaal voor de elektrische
en elektronische industrie,
kabelinstallatie of
industriële productie

• Bluetooth BLE Instant Share-functie

• Levering in robuuste
apparaatholster

RS PRO gereedschapsrugzak voor
elektriciens

RS PRO thermische camera 870, met
Bluetooth

RS PRO functiegeneratoren RSFG 2000

• Duurzame, waterdichte rugzak met gereedschapsset

• 2" thermische camera met Bluetooth-verbinding

• Isolatietestapparaat, 1.000 V/2 GΩ, CAT III 1.000 V

• Tot 66 beschikbare golfvormen, weer te geven
in gehele of gesplitste segmenten

• Multimeter CAT IV 600 V/CATIII 1.000 V

• Detectorresolutie: 80 × 80 pixels,
weergaveresolutie: 240 × 320 pixels

• VDE gereedschapsset voor elektriciens, 11-delig

• Gezichtsveld 21° × 21°

• Instelbare pulsbreedte, duty cycle, stijg- en
daaltijd van het triggersignaal

• Spanningstester en infraroodthermometer

• Warmtegevoeligheid: 100 mK

• Eénkanaals ingang en vijf uitgangskanalen

• Beelden overdraagbaar
via de app Thermview
• Kenmerking Cat.III, Cat.IV

• Voor gebruik bij
onderhoudswerkzaamheden
en in het veld, in fabrieken of
in de gebouwentechniek

• Arbitraire-functiegeneratoren met pulsgenerator

• Het functionele bereik omvat vermogensversterkers,
• Aardingsisolatie en frequentietellers
• Voor gebruik in het onderwijs, elektronica O&O,
kalibrering, medische technologie, automotive
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Set ratelsleutels en ring-/
steeksleutels "JOKER"

Draaimomentschroevendraaiers
Extra Slim 1

Set microschroevendraaiers
Kraftform-serie

• Chroom-molybdeenstaal

• 16-delige schroevendraaierset met
Kraftform Plus-handgreep

• Deze schroevendraaiers zijn onmisbaar
voor iedereen die werkzaam is in
de elektronica, optische techniek,
fijnmechanica, de juweliersbranche, EDPhardware, modelbouw en IT-hardware

• Geraffindeerde grip met
metalen plaat in de bek
• Verfijnd ratelmechanisme met
80 tanden in het uiteinde van de ring
• Steeksleutel met 30°-terugzethoek
• Dubbelezeskant-geometrie
• Metrische ratelsleutels en ring-/
steeksleutels van 8 tot 19 mm

• Verstelbare VDE-momentenhouder
en -handgreep
• Draaimomentbereik: 1,2 tot 3,0 Nm
• Afleesbare schaalverdeling biedt ±6%
nauwkeurigheid (EN ISO 6789)
• Set getest op 10.000 V (IEC 60900)
• Gegarandeerd veilig werken bij 1000 V
• 14 verwisselbare VDE-klingen

Schroevendraaier Kraftform
Kompakt® 20

• 7-delige set schroefboren van Wera met
universele Rapidaptor-bithouder
• Inhoud: 1 × 10 × 40, 1 × 4 × 35, 1 × 5 × 36, 1
× 6 × 40, 1 × 8 × 40, 1 × 3 × 33, 1 × ¼" × 50

• Meercomponentenschroevendraaierhandgreep
voor ergonomisch werken
• Sneldraaizone en krachtzone voor
precisie en een hoog draaimoment
• Meegeleverde bits: PHILLIPS®,
TORX®, sleuf, zeskant

Set bits voor schroevendraaiers
Wera Kraftform Kompakt 100

Schroevendraaierset Wera
Kraftform Tool-Check PLUS

• Tot 20 % meer draaimoment

• 52-delige set bits voor
professionele toepassingen

• 39-delige set ratelsleutels en
schroevendraaiers met:

• 6 robuuste bits, geschikt voor gebruik
met hand- of elektrisch gereedschap

• Op elke sleutel is de grootte met een laser
gegraveerd voor gemakkelijke identificatie

• Impaktor-bits - compatibel met
slagsleutel, slagvast

• 1 × Zyklop mini-bitratel ¼" × 87 mm

• Rapidaptor-technologie van Wera

• Grootte: 1,5 mm,
2,0 mm, 2,5
mm, 3,0 mm, 4,0
mm, 5,0 mm,
6,0 mm, 8,0
mm, 10,0 mm

• BTH- en BTZ-bits - robuust en extra hard

• 1 × Rapidaptor-bithouder ¼" × 50 mm

• Gereedschapzoeksysteem “Take it easy”

• 1 × dopsleuteladapter

• Bithouder 813 R – Magnetische bithouder

• Uitgebreide keuze aan bits

• Ergonomische handgreep met
telescopische schacht
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Inbussleutels Wera Hex-Plus

Set schroefboren 844/7

• Set hoogwaardige, L-vormige metrische
inbussleutels voor inbusschroeven

• 1 × Kraftform-handgreep ¼" × 78 mm

• Rapidaptor-houder - ¼" klemming
• Tassen van textiel – geïntegreerd vouwsysteem

benl.rs-online.com

Professionele voedingsoplossingen
voor IIoT-toepassingen
DC-UPS

LAADREGELEENHEID

(ONONDERBREEKBARE DCVOEDING)

LAADREGELAAR

MOBILITEIT
EXTREME
OMSTANDIGHEDEN

TSR1WI

TBA 1E
TSPC 240UPS

TEQ 300WIR

TIB80-EX

SENSOREN

KI

ACCUSPANNINGSREGELAAR
DATA-INTERFACE

TRS2

TBA1

IOT-COMMUNICATIE

TEN 40WIE

TDN 5WI

TRI 20

AUTOMATISERING
DISPLAY EN
GEBRUIKERSINTERFACE
TXH 060
TSR 1

• DC/DC-omvormer: 1–300 Watt

• Temperatuurbereik van -40°C tot +90°C

• AC/DC-voedingen: 2–1000 Watt

• Beveiligd tegen kortsluiting

• Ultralaag stroomverbruik

• Diverse goedkeuringen (bijv. medische
technologie, spoor & transport, industrie etc.)

• Zeer compact ontwerp en hoog
rendement (80 - 90% efficiëntie)

NIEUWE TRACO POWER
Gunstig geprijsde DC/DC-omvormer

Bekijk de video

Bekijk de video

• Concurrerende prijzen

• Groot ingangsspanningsbereik

• 3 jaar garantie

• Robuuste constructie voor buitengebruik

• Breedste aanbod aan Tracoproducten uit voorraad bij RS
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Lancering van NIEUW product:
Traco Power TEL 10WI DC/DC-omvormer
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AANVULLENDE PRODUCTEN

RPMB - DC/DC-omvormer en evaluatieeenheid

RPX - Evaluatieprintplaat

R1SX - DC/DC-omvormer

• Evaluatieprintplaat RPX-2.5 buck converter-module

• Compacte 1 W-uitvoering in SMD-technologie

• Compacte DC/DC-omvormermodule

• Selecteerbare, constante uitgangsspanning

• Pincompatibel met R1S-serie

• Ingangsspanning van max. 36 Volt

• Bevat filtercomponenten van EMC-klasse B

• Zeer breed temperatuurbereik

RAC04 - AC/DC-omvormer

RAC10 - AC/DC-omvormer

RAC03 - AC/DC-omvormer

• Compacte AC/DC-omvormermodule 4 W

• Compacte AC/DC-omvormermodule 10 W

• Zeer kleine AC/DC-omvormermodule 3 W

• Geoptimaliseerde stand-bymodus

• Groot ingangsbereik 85-305 VAC

• Geoptimaliseerde stand-bymodus

• Energieverbruik zonder belasting <150 mW

• Uiterst efficiënt over het gehele belastingsbereik

• Zeer laag stroomverbruik zonder belasting

• EMC-conformiteit zonder externe componenten

• Geen externe componenten vereist

• Beschikbaar in uitvoeringen van 2A en 3A
• Efficiëntie tot 94%
• Geschikte evaluatieprintplaten met filter van EMIklasse B voor de modules van 2A en 3A beschikbaar

• 140% piekbelastbaarheid
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SENSOREN

Inductieve
nabijheidsschakelaars

Optische
nabijheidsschakelaars

Vezeloptische
sensoren

Capacitieve
nabijheidsschakelaars

Magneetsensoren

Encoders

Printplaten
temperatuursensoren

Thermokoppels

Spanningsmeters

Sensorkabels en
-connectors

Accessoires voor
temperatuursensoren

Sensortestapparaten
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Druksensoren
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SECTIE

Uw voordelen bij RS:
Gratis levering van bestellingen van
meer dan € 50 netto bestelwaarde

Meer dan 550.000 producten voor alle
technische vereisten in het assortiment

Levering de volgende dag

Beschikbaarheid van gekalibreerde
producten

Samenwerking met 2.500
fabrikanten

We zijn gevestigd in 32 landen. Meer
informatie vindt u op benl.rs-online.com

RS COMPONENTS

ALTIJD BIJ U IN DE BUURT
benl.rs-online.com
Vestiging Benelux
RS Components BV
Bingerweg 19
2031 AZ Haarlem (Nederland)
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