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Vanaf 1 juli 2021 is de Europese verordening
2019/1781 voor motoren en frequentieregelaars
van kracht. Wat betekent dit concreet?

Reken op onze expertise om je te begeleiden
in de keuze voor frequentieregeling.
Profiteer mee van onze partnerships met
Schneider Electric en Siemens, en van onze
configuratoren en opleidingen.

Een pluimveestal en een meubelmakerij.
Allebei haalden ze dit magazine door hun
geoptimaliseerde, energie-efficiënte processen
dankzij een samenwerking met Cebeo.
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Wat echter niet zal versoepelen,
maar integendeel zal verstrengen, is
de verordening voor het minimale
rendement van motoren en
frequentieregelaars. Vanaf 1 juli
2021 start namelijk de nieuwe
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Hoewel bij de opstart van dit Cebeo
Industry-magazine de zomer

Een uitgave van

CEBEO NV

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL:
Eugène Bekaertlaan 63, 8790 Waregem
VERANTW. UITGEVER:
Régis André
Eugène Bekaertlaan 63, 8790 Waregem
HOOFDREDACTIE:
Ingeborg Claeys
REDACTIE:
Ingeborg Claeys, Bart Vancauwenberghe
SECRETARIAAT:
Julie Delannay
VERTALING FRANSE EDITIE:
Yamagata Europe
VORMGEVING:
Nico Verbrugge, An Stragier,
Remark Reclame
FOTOGRAFIE:
Ingeborg Claeys
DRUK:
GBL, Kortrijk

nog veraf leek – hier zitten de
aanhoudende maartse buien en
aprilse grillen wellicht voor iets
tussen – zijn we intussen bijna

toepassing is voor IE1, IE2, IE3 en
IE4-motoren. Deze is breder en biedt
betere controlemogelijkheden.
Cebeo zou Cebeo niet zijn als we
je geen helpende hand zouden

halverwege 2021.

aanreiken bij het kiezen van

2021 lijkt wel het jaar van de

onze diepgaande partnerships

maatregelen en net omgekeerd:
versoepelingen. Vanaf 1 juli 2021
is telewerk niet langer verplicht,
mogen we opnieuw winkelen ‘zoals
vroeger’ en mogen professionele inen outdoor evenementen opnieuw
met meer aanwezigen plaatsvinden.

gepaste frequentieregeling. Dankzij
met Schneider Electric en
Siemens, onze selectiegids
voor frequentiesturingen, onze
configuratoren en onze Campusopleidingen vind ook jij binnenkort
je weg in de nieuwe verordening.
Een overzicht van wat je kan en
mag verwachten – zowel van de
normering, als van Cebeo – ontdek je
in deze Cebeo Industry 3.
Veel leesplezier!
Ingeborg Claeys
Communicatie Coördinator Cebeo nv
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DOSSIER

Strengere normering voor
motoren en frequentieregelaars
Met de invoering van de

We starten dit dossier met een

(Siemens) als Thomas Vermeir

verordening (EU) 2019/1781 wil de

overzicht van de gevolgen voor

(Schneider Electric) begeleiden

Europese Unie de milieueffecten

frequentieregeling. Onze Cebeo-

je respectievelijk met veel plezier

van elektrische apparaten

specialisten staan je graag met

door hun uitgebreide assortiment.

zoveel mogen beperken. Zowel

raad en daad bij om de meest

motoren als frequentieregelaars

geschikte oplossing voor je

moeten hierdoor aan strengere

toepassing te vinden. Onze tools

voorschriften voldoen.

en services zoals de selectiegids,
de configuratoren en de digitale
Campus-opleidingen sturen je
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VERORDENING EU 2019/1781

Vanaf 1 juli 2021 gelden strengere eisen
voor IE1, IE2, IE3 en IE4-motoren. In dit
dossier schetsen we enkele gevolgen voor
frequentieregeling.

16

THOMAS VERMEIR,
SCHNEIDER ELECTRIC

“Via onze Altivar Efficiency Tool
tonen we aan dat de verliezen van
de verschillende modellen in elke
mogelijke configuratie voldoen
aan efficiëntieniveau IE2, dat
vanaf 1 juli 2021 vereist is voor
frequentieregelaars.”

Deze Cebeo Industry 3 eindigen
we niet met één, maar met twee
projecten. De aansturing van de

20

voederbanden in een pluimveestal
gebeurt tegenwoordig automatisch

goed geïnformeerd op weg.

dankzij Siemens-drives. En bij

Zowel Schneider Electric als

uit Waardamme, zorgt een

Siemens besloten jaren geleden

frequentieregelaar van Schneider

al producten te ontwikkelen die

Electric voor de stofafzuiging niet

voldoen aan de strengste normen.

alleen voor een geoptimaliseerde

Dit heeft hen geen windeieren

energie-efficiëntie, maar ook voor

gelegd, want hierdoor hoeven

een hoger werkcomfort.

Abis bvba, een meubelmakerij

PATRICK NEW, SIEMENS

12

WOUTER VIERSTRAETE, CEBEO

“De nood aan een juiste combinatie van
motor en frequentieregelaar zal alleen
maar toenemen. Cebeo heeft in functie
hiervan een breed assortiment aan
oplossingen beschikbaar.”

“Via twee gesofisticeerde, gratis
configuratoren leiden we de eindklant
naar het juiste product voor zijn
toepassing. Samen met Cebeo zorgen
we ervoor dat onze klant de juiste
producten bestelt.”

ze hun producten nu niet aan
te passen. Zowel Patrick New
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DOSSIER

STRENGERE MOTORNORMEN
VANAF 1 JULI 2021
De verordening EU 2019/1781

NIEUWE VERORDENING
EU 2019/1781

Een van de kerndoelstellingen van
de Europese Unie is een duurzame energie-industrie. In industriële installaties is tegenwoordig

Energiebesparing: het is al een tijdje een absolute prioriteit voor de Europese Unie.
De EU heeft die ambitie kracht bijgezet met de nieuwe verordening EU 2019/1781.
De verordening geldt voor IE1, IE2, IE3 en IE4-motoren, is breder en biedt betere
controlemogelijkheden. Ze gaat van start op twee momenten, respectievelijk 1 juli 2021
en 1 juli 2023. Op die manier krijgen fabrikanten en groothandels voldoende tijd om
zich hieraan aan te passen. In onderstaand overzicht schetsen we ook enkele gevolgen
voor de frequentieregeling.

ongeveer 70% van het benodigde vermogen afkomstig van elektrisch aangedreven systemen. In dit
hoge percentage schuilt een enorm
potentieel voor energiebesparing in
elektrische aandrijvingen. Daarom
heeft de Europese Unie al in 2011
minimumeisen ingevoerd voor de
energie-efficiëntie van elektromotoren in de vorm van een wettelijke
motorverordening.

EXTRA
STROOMREDUCTIE
De EU besefte dat een tandje bijsteken cruciaal is om de doelstellingen
inzake energie-efficiëntie te halen.
De verordening EU 640/2009 zal
tegen 2030 een besparing van naar
schatting 102 TWh energie per jaar
betekenen, terwijl de nieuwe verordening zou leiden tot een extra stroomreductie van circa 10 TWh per
jaar.

vervangt deel 11 van de verordening
EU 4/2014. Die ging op 10 juni 2011
van start en stipuleerde dat motoren van 7,5 tot 375 kW minstens een
energielabel IE2 moesten hebben.
Begin 2015 werd dat een eerste keer
aangescherpt: voor dezelfde motoren
was vanaf dan minstens IE3, of IE2
in combinatie met een frequentieregelaar, vereist. Twee jaar later golden
diezelfde eisen ook voor motoren
vanaf 0,75 kW en werd het IE2-label
verplicht voor 1-fase motoren.
Lees verder op pagina 8
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VERWACHTINGEN
FREQUENTIEREGELAARS
Vanaf 1 juli 2021 moeten fabrikanten de procentuele verliezen van het

Per 1 juli 2021 moeten ook de
frequentieregelaars aan de richtlijn
voor energie-efficiëntie voldoen. Zo
moeten ze onder meer een energie-efficiëntieklasse hebben. IE2 is
verplicht voor alle 3-fase frequentieregelaars van 0,12 tot 1000 kW. Dit is
niet van toepassing voor frequentieregelaars met een voedingspanning
lager dan 100 of hoger dan 1000 V,
regeneratieve frequentieregelaars
die terug energie kunnen leveren,
meervoudige AC-output aandrijvingen, 1-fase frequentieregelaars en
‘low harmonic’-aandrijvingen (THD
< 10%).

schijnbaar afgegeven vermogen bij
verschillende werkpunten aangeven. Op het apparaat moet de energie-efficiëntieklasse vermeld staan
(minimaal IE2). Nieuw is de verplichte vermelding van het schijnbaar
uitgangsvermogen. Zijn ook vereist:
de bandbreedte van het nominaal motorvermogen, de nominale
uitgangsstroom, voedingsfrequentie
en voedingsspanning en de maximale bedrijfstemperatuur. Meent de
producent dat de snelheidsregelaar
niet aan de rendementseisen hoeft
te voldoen, dient hij daar de exacte
reden voor aan te geven. Een goed
voorbeeld daarvan is als motor en

Stel: je werkt met een frequentieregelaar van 7,5 kW met een uitgaand
schijnbaar vermogen van 9,95 kVA. In
dit geval mogen de maximale verliezen
0,581 kW zijn, bij 90% motorentoerental en 100% koppel. De cos phi van
de motor (hoeveel stroom er verloren

DUTY CLASS

gaat bij het ‘stroomtransport’) mag

De richtlijnen omvatten ook een

Bij de eerste twee Duty Classes is

Duty Class, respectievelijk S1, S3 >

vanaf 1 juli 2021 IE3 verplicht. IE2

Per 1 juli 2021 worden de normen

80% en S6 >80%. Bij S1 is de motor

met frequentieregeling is dus niet

nog strenger. Vanaf deze zomer

continu draaiend. Dit gaat gepaard

meer toegestaan. Er zijn ook uitzon-

Vervolg van pagina 7

moeten alle motoren van 0,75

met constante elektrische verliezen

deringen op de regel: die geldt niet

tot 1000 kW minstens energiela-

en een oplopende temperatuur. Bij

voor motoren met een belastings-

bel IE3 hebben. Naast de 2-, 4- en

S3 is de motor periodiek in werking,

tijd <80%, motoren die als generator

6-polige motoren, vallen ook de

met veel pieken in het toerental

worden gebruikt (hier zijn IE1 en IE3

8-polige motoren onder die richtlijn.

en dus schommelende elektrische

nog toegestaan), remmotoren, ATEX-

Voor motoren van 0,12 tot 0,75 kW

verliezen en een dito temperatuur.

motoren, motoren die je kan onder-

volstaat IE2. Tot 30 juni 2021 is een

S6 is grotendeels gelijk aan S3, met

dompelen en motoren die niet in de

IE2-label en frequentieregeling nog

dat verschil dat de motor gedurende

range tussen 100 en 1000 V liggen.

toegestaan voor motoren van 0,75 tot

minstens 20% van de tijd met een

Vanaf 1 juli 2023 zullen de meeste

375 kW. Binnen twee jaar wordt de lat

kleinere belasting draait. Daarbij

van deze uitzonderingen vervallen.

nog hoger gelegd en is minstens een

gaat de motor dus niet terug naar

IE4-label vereist voor motoren van

toerental 0.

dan 0,85 bedragen.

aandrijving één geheel vormen.
Belangrijk: naast de frequentieregelaars, moeten ook andere componenten aan de nieuwe normering zijn
aangepast. Daarom is het essentieel
dat ook contactoren, vermogensschakelaars en de bescherming tegen
overbelasting en kortsluiting compatibel zijn, zodat er geen snellere slijtage kan optreden.

IMPACT OP DE MOTOR
IE3-motoren zijn doorgaans groter
en zwaarder dan IE1-motoren, wat
uitdagingen kan opleveren om
de motor ergens in te bouwen. Er
is overigens behoorlijk aan de
constructie gesleuteld om tegemoet
te komen aan de eisen. Dat weerspiegelt zich onder meer in dikkere
rotorstaven en dito statorwikkelingen en een langere stator. Het resultaat? Lagere weerstandsverliezen,
gereduceerde verliezen voor de
gehele motor én een lagere temperatuur. Een grotere motor betekent
ook: een groter koeloppervlak. De
hogere energie-efficiëntie vertaalt
zich onder meer naar een lagere
nominale stroom bij de IE3-motor,
wat leidt tot een lager verbruik en
een besparing op de energiefactuur.
Lees verder op pagina 10

WAT LEVERT HET
DE EINDKLANT
OP?
Een lagere nominale stroom bij
de IE3-motor

Een lager verbruik en
dito energiefactuur

Nieuw ontwerp
leidt tot kleinere (weerstands)
verliezen

75 tot 200 kW.
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Een IE3-motor heeft meer slip en
maakt meer omwentelingen per
minuut. De lagere weerstand heeft

De grootste rendementsverbeterin-

gevolgen voor de stroom, die zal
toenemen. Dat zie je vooral bij
de aanloop van de motor, als het
magnetisch veld wordt opgewekt.
De aanloopstroom bij IE3-motoren
is het equivalent van 9 tot 15 keer
de motorstroom en blijft ook langer
hoog. De beveiligingscomponenten moeten zich daar uiteraard toe
lenen.

gen zijn realiseerbaar door aanpasKijken we naar het koppel, dan

singen aan kleinere motoren. Toch

duurt het bij een IE3-motor langer

is het geen toeval dat de aanpassin-

voor het kipmoment wordt bereikt.

gen eerst werden doorgevoerd voor

Als het toerental van een IE3-motor

motoren van 7,5 kW, want daar heb

via een frequentieregelaar wordt

je de grootste aantallen. Hoe groter

gestuurd, moet die met meer gevoel

de motor, hoe kleiner de mogelijke

reageren om niet te snel tot het

optimalisering van het rendement.

kipmoment te komen en te vermij-

Dat hoeft geen slecht nieuws te zijn,

den dat de motor tot stilstand komt.

want deze motoren zijn automatisch
al zuiniger dan de kleinere modellen
door hun omvang.

CONCLUSIE?

LEDVANCE
DAMP PROOF
ARMATUREN

Alle motoren van 0,75 tot 1000 kW
(dus ook de 8-polige) moeten vanaf 1
juli 2021 minstens een energielabel
IE3 kunnen voorleggen. De producenten hebben serieus aan de constructie
gesleuteld om tegemoet te komen aan
de eisen. Op hetzelfde moment moeten

DE NIEUWE
GENERATIE.

ook frequentieregelaars aan de richtlijn
voor energie-efficiëntie voldoen. Zo is
IE2 verplicht voor alle 3-fase frequentieregelaars van 0,12 tot 1000 kW, op enkele
uitzonderingen na. De producenten zijn
verplicht het juiste energielabel en het
schijnbaar uitgangsvermogen op het

5
jaar
garantie

apparaat te vermelden.

BENELUX.LEDVANCE.COM

MEER VERMOGEN, MEER RENDEMENT EN
BETERE LICHTKWALITEIT
De nieuwe generatie van de LEDVANCE DAMP PROOF
armaturen heeft het allemaal. De energie-efficiëntie is
toegenomen tot 135 lm/W. Er zijn nu versies met een
lichtstroom van 8000 lm en zelfs 11000 lm voor toepassingen met zeer hoge plafonds. En er zijn meer lichtkleuren
om uit te kiezen met een warme 3000K toegevoegd aan
de bestaande 4000K en 6500K.
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CEBEO

CEBEO BIEDT
GESPECIALISEERDE
HULP BIJ KEUZE
FREQUENTIEREGELING
“Die nieuwe normering voor motoren, allemaal goed en wel, maar wat
betekent het voor mij?” Geen zorgen: Cebeo staat klaar om je te begeleiden in
dit verhaal en helpt je met aangepaste informatie en oplossingen, ook voor de
frequentiesturing.

“De nood aan een juiste combinatie
van motor en frequentieregelaar zal
Als de nieuwe verordening voor het

alleen maar toenemen”, zegt Wouter

energieverbruik van motoren in voege

Vierstraete, COC-manager Industry

treedt, zullen de grootste aanpassingen

bij Cebeo. “De verstrengde richtlijnen

in de markt zich sowieso situeren

zijn er gekomen vanuit de wetenschap

aan de mechanische kant. Toch is

dat elektromotoren verantwoordelijk

het onvermijdelijk dat de strengere

zijn voor 40 à 45% van het totale

richtlijnen ook gevolgen hebben voor de

energieverbruik wereldwijd. De

sturing van motoren.

aanpassingen zullen helpen om dat
verbruik én de CO2-uitstoot te verlagen.
Gebruik maken van de juiste sturing
kan daar een grote rol in spelen. Naast
frequentieregelaars kunnen ook
softstarters helpen om de piek die
gepaard gaat met de startstroom te doen
krimpen.”

PARTNERS
Cebeo heeft in functie hiervan een
breed assortiment aan oplossingen
beschikbaar, van simpele basismodellen
tot geavanceerde systemen. Wouter: “Het
aanbod is samengesteld uit kwalitatieve
oplossingen van onze partners Siemens
en Schneider Electric. Alle producten
zijn aangepast aan de nieuwe normen. Je
kan ze zorgvuldig selecteren in functie
van de specifieke toepassing. Deze
snelheidsregelaars worden onder meer

Wouter Vierstraete,
COC-manager Industry bij Cebeo

Speciaal voor dit Cebeo Industry magazine
brachten we een bezoekje aan onze
contactpersonen bij Siemens en Schneider
Electric. Op pagina 20 vertelt Patrick New
welke oplossingen Siemens biedt in functie
van de nieuwe normering; op pagina 16
doet Thomas Vermeir hetzelfde voor
Schneider Electric.
Lees verder op pagina 14

gebruikt voor het aansturen van pompen,
ventilatoren en compressoren.”

CEBEO INDUSTRY DOSSIER
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SELECTIEGIDS
Onze Cebeo-specialisten staan je graag
met raad en daad bij om de meest
geschikte oplossing voor je toepassing
te vinden. Een aantal handige tools
helpen je al goed op weg. “Zo pakken

REKEN OP
ONZE EXPERTISE
EN TOOLS

Configuratoren

we voor het eerst uit met een digitale
selectiegids voor frequentiesturingen.
Hierin staan de verschillende reeksen aan
frequentiesturingen van zowel Schneider

Selectiegids
voor frequentiesturingen

“Het aanbod is
samengesteld uit
kwalitatieve oplossingen
van onze partners Siemens
en Schneider Electric. Alle
producten zijn aangepast
aan de nieuwe normen.”

Opleidingen

CEBEO
OPLOSSINGEN
PARTNERPAGINA’S
Schneider Electric:
https://www.cebeo.be/
nl-be/schneider-electric/
industriele-automatisatie

Partners
Schneider Electric en Siemens

Wouter Vierstraete,
COC-manager Industry bij Cebeo

Electric als Siemens vermeld. Je krijgt op die
manier een goed beeld van de parameters die

Siemens:

bepalend zijn voor de selectie en leert welke

https://www.cebeo.be/nl-be/siemens

types zich het best lenen voor bepaalde
toepassingen. Deze selectiegids wordt in de
loop van juni online gelanceerd. Er zijn ook
specifieke landingspagina’s op onze website
over het aanbod van Schneider Electric en
Siemens”, vertelt Wouter.

CONFIGURATOREN
Wil je zo snel mogelijk overgaan tot actie? Dan
bieden de configuratoren op onze webshop

CONFIGURATOREN
De configuratoren zijn geïntegreerd in de Cebeo
e-shop. Je vindt ze onder ‘Tools’:

soelaas. Jawel, er zijn er twee, respectievelijk voor
het aanbod van Siemens en dat van Schneider
Electric. Gevonden wat je zocht? De integratie
van de configuratoren in de webshop maakt het
mogelijk om de gewenste items meteen online te
bestellen.

OPLEIDINGEN
Wie zich graag in een informatiebad over
frequentiesturingen laat onderdompelen, kan
deelnemen aan de Cebeo Campus-opleidingen.
Die organiseren we dit keer uitsluitend via de
digitale weg. Het gaat om aparte webinar-modules
voor onze beide partners, waarbij theorie en
praktijk naadloos in elkaar overvloeien. Op onze
website vind je alle informatie over wanneer deze
webinars doorgaan. Nadien kan je deze webinar-

OPLEIDINGEN
Surf naar
https://www.cebeo.be/nl-be/

modules ook ‘on demand’ bekijken. Op die manier

opleidingen-events

is deze kennis voor iedereen beschikbaar op het

voor een overzicht van al onze

meest geschikte moment.

opleidingen.

CEBEO INDUSTRY DOSSIER
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SCHNEIDER
ELECTRIC

17

FREQUENTIE-REGELAARS VAN
SCHNEIDER ELECTRIC ZIJN
HELEMAAL CONFORM DE NIEUWE
VERORDENING

Bekroond worden tot meest
duurzame onderneming ter wereld:
het gebeurt niet elke dag en je moet
er ook herhaaldelijk je strepen
voor hebben verdiend. Schneider
Electric kreeg eerder dit jaar die
titel toegekend van het Canadese
Corporate Knights. Het hoeft dan
ook geen verbazing te wekken

“Online
efficiëntietool stelt
iedereen gerust”

dat de frequentieregelaars van
de multinational voldoen aan de
nieuwe Europese verordening.

Schneider Electric beschikt met de
drives van het merk Altivar al langer
over passende oplossingen voor de
ondersteuning van motoren. Die
producten werden destijds ontwikkeld
door de innovatiegedreven R&D-afdeling,
gevestigd in Frankrijk. Ze voldoen aan
de strengste normen. “Daardoor was
het onnodig om ons assortiment te gaan
aanpassen”, vertelt Thomas Vermeir,
die bij Schneider Electric Benelux
verantwoordelijk is voor de drives.
Lees verder op pagina 18

Thomas Vermeir, verantwoordelijk
voor de drives bij Schneider Electric
Benelux

CEBEO INDUSTRY DOSSIER
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2023

ALTIVAR EFFICIENCY
TOOL

Stilzitten is niet aan de specialisten

VIJF STAPPEN

van Schneider Electric besteed.

ook in de praktijk. “We hebben

De Altivar Efficiency Tool stelt

Daarom zet de R&D-afdeling nu al

met de Altivar Efficiency Tool

iedereen die aan de slag gaat

een hulpmiddel ontwikkeld dat

met Schneider Electric-drives

binnenkort online gaat. Via deze

helemaal gerust. “In vijf korte

tool tonen we aan dat de verliezen

stappen zie je meteen of een

van de verschillende modellen

snelheidsregelaar voldoet en

in elke mogelijke configuratie

welk energie-efficiëntieniveau hij

voldoen aan efficiëntieniveau IE2,

haalt. Eerst selecteer je de exacte

dat vanaf 1 juli 2021 vereist is voor

referentie van de drive, waarna

frequentieregelaars. Daarnaast

je een overzicht krijgt van de

blijkt uit tests ook dat onze drives

technische gebruiksspecificaties

voldoen aan de verordening IEC/

van het product. Vervolgens kies je

EN 61800-9-2, waarin de maximale

het type motor waarvoor de drive

vermogensverliezen voor CDM

zal worden gebruikt. Na deze stap

(Complete Drive Modules, dus de

krijg je meteen alle gegevens over

frequentieregelaars zelf) en PDM

de ‘drive efficiency’: de tool geeft

(Power Drive Systems: combinatie

op productniveau de verschillende

van motor met drive) opgelijst

verliezen aan volgens de acht punten

staan. Ook die verordening moet

die in de verordening EU 2019/1781

De onderneming bewijst dat

alle zeilen bij om ervoor te zorgen
dat de drives ook op 1 juli 2023
zullen voldoen aan de tweede fase
van de verordening EU 2019/1781,
die op dat moment van kracht wordt.
“Zo willen we onderstrepen dat
het ons menens is om wereldwijd

De testresultaten van deze tool kan
je downloaden als een pdf-bestand,
waarmee je als installateur bewijst
dat de gebruikte componenten

helpen om de ambities die tijdens

aan bod komen en die betrekking

de klimaattop van Parijs werden

hebben op de verhouding tussen

vooropgesteld, te realiseren. Eén

het koppel en het toerental. Tot slot

van die doelstellingen is een

krijg je een analyse van de verliezen

energiebesparing van minstens

van de drive en de motor samen, op

40 procent door de efficiëntie van

dezelfde acht voorgedefinieerde

motoren en aanverwante systemen

punten.”

helemaal conform de nieuwe norm
zijn. Kristalhelder en handig.

“Eén van die
doelstellingen is een
energiebesparing van
minstens 40 procent
door de efficiëntie
van motoren en
aanverwante
systemen te
optimaliseren.”

een leider te zijn in de digitale
transformatie van energiebeheer”,
besluit Thomas.

Thomas Vermeir, verantwoordelijk
voor de drives bij Schneider Electric
Benelux

te optimaliseren.”

ALTIVAR EFFIENCY TOOL

ONTDEK OF EEN SNELHEIDSREGELAAR VOLDOET EN WELK ENERGIE-EFFICIËNTIENIVEAU HIJ HAALT:

1

2

3

REFERENTIE

SPECIFICATIES

TYPE

Selecteer de exacte
referentie van de
drive

Je krijgt een overzicht
van de technische
gebruiksspecificaties
van het product

Kies het type motor
waarvoor de drive zal
worden gebruikt

DATA

4

Je krijgt alle
gegevens over de
drive efficiency

ANALYSE

5

Je krijgt een analyse
van de verliezen van
de drive en de motor
samen
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SIEMENS

Wie werkt met Siemens-motoren
en –drives, hoeft zich geen zorgen
te maken over de gevolgen van de
nieuwe Europese verordening. De
producent paste zijn assortiment
jaren geleden al aan de verstrengde
normen op vlak van energieefficiëntie aan, waardoor er geen
updates van het aanbod nodig zijn
om eindklanten optimaal te kunnen
bedienen.

“Al onze
producten
zijn conform”

SIEMENS IS HELEMAAL KLAAR
VOOR DE NIEUWE EUROPESE
VERORDENING VOOR MOTOREN
EN FREQUENTIESTURING
MEER LEZEN OVER ONZE SAP PUNCH-OUT
KOPPELINGSMOGELIJKHEDEN?

Patrick New, productmanager Drive
Technologies bij Siemens

Lees verder op pagina 22

Blader naar pagina 24, waar onze e-Business Manager Freddy
Spanhove alles vertelt wat je moet weten.
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CONFIGURATOREN
Aan het uitgebreide assortiment
Vervolg van pagina 21

“Eén van die doelstellingen is een energiebesparing van minstens
40 procent door de efficiëntie van motoren en aanverwante
systemen te optimaliseren.”

van Siemens hoefde dan ook niets

Patrick New, productmanager Drive
Technologies bij Siemens

te veranderen. “Onze catalogus
vermeldt motoren met vermogens

“Toen circa tien jaar geleden de
eerste Europese verordening inzake
efficiëntie van motoren in voege is
getreden, hebben we daar meteen
op geanticipeerd”, zegt Patrick New,
productmanager Drive Technologies
bij Siemens. “Vanaf 1 juli 2021
zullen alle motoren minstens aan
de normen van IE3 moeten voldoen.
Bedrijven en installateurs zullen
dan bijvoorbeeld geen IE2-motor
met frequentiesturing meer kunnen
bestellen, vermits die niet meer
zullen toegelaten zijn.”
Geen probleem voor Siemensklanten, want het bedrijf
ontwikkelde jaren geleden al IE3en IE4-motoren én aangepaste
frequentieregelaars. “Het is bijna
niet meer mogelijk om motoren
met een nog grotere energie-

die variëren van 120 W tot meer
dan 20 MW. Het gaat zowel over
monofasige en 3-fasige motoren
als systemen voor 230 V, 400 V,
500 V, 690 V, enzovoort. Via twee
gesofisticeerde configuratoren
leiden we de eindklant naar het
juiste product voor zijn toepassing.
‘Sizer’ berekent het type motor
dat benodigd is op basis van de
belangrijkste parameters en
stelt op basis daarvan de meest
geschikte referenties uit ons aanbod
voor. Vervolgens is het met de
Drive Technology Configurator
mogelijk om de motor haarfijn te
configureren en te bepalen welke
opties idealiter worden voorzien.
Beide configuratoren zijn volledig
gratis. Samen met Cebeo zorgen we
er dan voor dat onze klant de juiste
producten bestelt.”

efficiëntie te ontwikkelen, maar je
kan wel nog energiezuiniger werken
door de combinatie met de juiste
snelheidsregelaar. Daarom zijn ook
deze toestellen ingedeeld in energieefficiëntieklassen, die vermeld
staan in Europese richtlijnen. Onze
frequentiesturingen beantwoorden
al langer aan deze normen.”

BESTAANDE
INSTALLATIES

COMMUNICATIE
Via de geijkte kanalen communiceert

Patrick New verwacht een vrij

Siemens heel duidelijk over wat de

geruisloze overgang naar de

nieuwe verordening inhoudt. “Onze

Europese verordening EU 2019/1781.

klanten vragen ons vooral hoe ze

“Voor de bestaande installaties

kunnen weten welke producten

verandert er niets: die kunnen

aan de verstrengde verordening

probleemloos verder werken en

voldoen. Via onze catalogus en de

in bedrijf blijven. Als het nodig

website bieden we die informatie

is een installatie uit te breiden,

op een heel toegankelijke manier

kan dat perfect met de drives die

aan. Per slot van rekening is het

nu al beschikbaar zijn. De enige

de verantwoordelijkheid van de

verandering is dat wij vanaf 1 juli

constructeur om zelf te meten welke

geen IE1- of IE2-motoren met

producten in welke IE-klasse moeten

frequentieregeling meer op de markt

worden ingedeeld. Ook via onze

mogen brengen, maar daar waren

newsletters informeren we onze

we dus al langer op voorzien.”

klanten daarover regelmatig”, besluit
Patrick.

CEBEO INDUSTRY DOSSIER
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CEBEO CAMPUS

CEBEO CAMPUS GAAT
VOLLEDIG DIGITAAL

Bij Cebeo laten we onze klanten
nooit aan hun lot over, ook nu niet.
Daarom organiseerden we in mei
2021 een reeks opleidingen over
frequentiesturingen, maar ook over
programmeerbare sturingen en
aanverwante thema’s. Aangezien het
bewaren van de sociale afstand en
andere veiligheidsmaatregelen nog altijd

Wat houdt de nieuwe verordening inzake de verstrengde
normering voor motoren en frequentieregelaars voor jou
in? Welke oplossingen van onze partners bieden hier het

de norm zijn, gebeurde dat exclusief
digitaal, met vormingssessies via
internet.

perfecte antwoord op? De antwoorden op deze en andere

Met een tiental webinar-modules

vragen, komen aan bod in de opleidingen die we via Cebeo

informeerden we de deelnemers over

Campus voorzien. In deze coronatijden bewandelen
we hiervoor bewust uitsluitend het digitale pad, met
doelgerichte webinar-modules.

automatiseringsproducten en hun
toepassingen. Als Industrial Automation
Distributor van Schneider Electric
en Value Added Reseller van Siemens
besteedden we, in nauwe samenwerking
met deze merken, uitgebreid aandacht
aan wat er zoal wijzigt.
Lees verder op pagina 26
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“Met een tiental webinar-modules
informeerden we de deelnemers over
automatiseringsproducten en hun
toepassingen. ”
Wouter Vierstraete, COC-manager
Industry bij Cebeo
Vervolg van pagina 25

VIDEODEMONSTRATIE
“Voor elk merk organiseerden we
vijf tot zes webinars”, legt Wouter
Vierstraete (COC-manager Industry
bij Cebeo) uit. “In een eerste
module stonden we stil bij het
uitgebreide productportfolio dat zij
aanbieden, in functie van specifieke
toepassingen. Daarna volgde er voor
elke reeks van frequentieregelaars
een apart webinar, waarin we dieper
ingingen op de specifieke voordelen
en kenmerken van deze items.”

Na het theoretisch gedeelte volgde
er ook nog een interessant praktisch
luik: via een korte video kregen
de deelnemers een demonstratie
over de aansluiting van de drive en
andere belangrijke aandachtspunten.
“Bij Siemens zijn dat onder meer de
indienstname van de SINAMICSreeks (bijvoorbeeld via de Smart
Access Module of Startdrive
TIA Portal), terwijl we voor
Schneider Electric het ALTIVARproductgamma en de SoMove
software in de schijnwerpers

Per week werden een tweetal
webinars ingepland. Met een
tijdsduur die varieert van circa
20 tot 40 minuten brachten we
de knowhow van de deelnemers
naar het volgend niveau. ‘Hands
on’, zoals je het van ons gewend
bent. Voor wie er niet bij was, geen
paniek: de webinars blijven online
consulteerbaar, zodat je ze kunt
bekijken op het voor jou gepaste
moment.

plaatsten. Rode draad doorheen
deze aanpak: de eenvoudige, heldere
uitleg over hoe je best te werk kan
gaan.”

WEBINARMODULES

Intussen is er voor meer dan 8 uur opleiding, verspreid
over meerdere webinar-modules, beschikbaar.
Je vindt de modules binnenkort op onze website.

CEBEO INDUSTRY
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CEBEO
CONFIGURATOREN

INTERESSANT VOOR JOU
ÉN JE EINDKLANT
Door het toepassen van deze methode ben je zeker
van eenvoudig te installeren frequentieregelaars

DE CONFIGURATOR,
JOUW HANDIGE GIDS

en schakelapparatuur, die zich op een intuïtieve
manier laten bedienen en waarmee de eindklant
aanzienlijke besparingen op de energiefactuur kan
realiseren. Als Industrial Automation Distributor
van Schneider Electric en Value Added Reseller
van Siemens beschikt Cebeo uiteraard over een
stevig uitgebouwde expertise over producten en
systemen die jou toelaten om voor de eindklant
de juiste hardware, software en digitalisatieoplossingen te selecteren.

Welke beveiligingsschakelaars, contactoren en frequentieregelaars
functioneren het best bij welk type motor? Vanuit het besef dat het in het
labyrint van mogelijkheden niet altijd eenvoudig is om de juiste keuze te maken,
hebben we bij Cebeo de configuratoren van onze partners Schneider Electric
en Siemens geïntegreerd in onze Cebeo e-shop. Een grote troefkaart bij het
bestellen van de juiste producten!

Een configurator brengt
licht in de duisternis voor de
elektroprofessional. Omdat het
onmogelijk is om een assortiment
van A tot Z te kennen, zorgt
deze digitale tool voor essentiële
ondersteuning bij het maken van
de juiste keuze. De configuratoren
van onze partners Siemens
en Schneider Electric, allebei
wereldwijd bekend als pioniers
in industriële automatisering,

Via jouw respons op de vragen
selecteert de configurator
automatisch de componenten die
het meest geschikt zijn voor de

Configurator Schneider Electric op Cebeo e-shop

toepassing. Vervolgens krijg je
meteen de kans om deze items aan
je winkelmandje toe te voegen, of
om ze op te slaan in een lijst om ze
op een later moment te bestellen.

zijn geïntegreerd in onze Cebeo
e-shop en werken eenvoudig en
intuïtief. Als gebruiker selecteer je
door het beantwoorden van enkele
simpele vragen de benodigde
elektromechanische componenten
voor een automatiseringsproject.

Configurator Siemans op Cebeo e-shop
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Smart Industry Solutions
WIBE kabelladders: robuust én flexibel

DEHNguard ACI – Advanced Circuit Interruption

WIBE kabelladders zijn essentieel voor de infrastructuur van een gebouw, net zoals de ruggengraat voor
ons lichaam.
WIBE kabelladders zijn robuust & functioneel en kunnen zowel in horizontale als in
verticale opstelling gemonteerd worden. Dankzij een uitgebreid gamma toebehoren
en de grote variëteit aan oppervlaktebehandelingen is het WIBE kabelladdersysteem
een veilig, flexibel en duurzaam gamma dat in elke richting of hoek gemonteerd kan
worden. Het WIBE kabelladdersysteem kan in elke omgeving geïnstalleerd worden,
van een niet-agressieve binnenopstelling tot offshore toepassingen.

Karrewegstraat 50 - 9800 Deinze

E info@stagobel.be

AMAXX®

Geen enkele alkaline kwaliteit presteert beter**
MAX PLUS is onze NO. 1 , AAA & AA batterijen die
het langste meegaan

Dankzij de ACI technologie, de geavanceerde
interne afschakelinrichting in overspanningsafleiders,
wordt de veiligheid van elke elektrische installatie
aanzienlijk verhoogd.
DEHNguard ACI, de type 2 overspanningsbeveiliging, is uitgerust met een geïntegreerde
schakelaar-vonkenbrugcombinatie waardoor een extra voorzekering overbodig
wordt. Hierdoor worden tijd, materiaal én plaats in het verdeelbord gespaard. Bovendien
worden fouten die kunnen voortvloeien uit een foute keuze van de voorgeschakelde
zekering uitgesloten. De kleine kabelsectie van 6 mm², de weerstand tegen tijdelijke
overspanningen (TOV), de lekstroomvrije toepassing en de veel hogere bedrijfszekerheid
zijn andere pluspunten van de DEHNguard ACI.

W www.stagobel.be

2100458 - adv smart building solutions_A5_1103.indd 2

2/04/2021 13:05

Toegenomen efficiëntie
Ondersteunt de stijgende energiebehoefte van hedendaagse
apparaten en gereedschap
Langer meegaan betekent minder vaak batterijen vervangen voor een
hogere productiviteit
Een positieve invloed op het milieu
Minder batterijenverbruik voor dezelfde klus en daarmee
minder afval

Onze Alkaline Kwaliteit Die  Langdurige energie voor veeleisende apparaten
Het Langst Meegaat
Voor dagelijks gebruik
(AA/AAA)

DE SUCCESREEKS VOOR ALLE BEHOEFTEN

Gemaakt Om Lang Mee te
Gaan; Niet Om Te Lekken
Betrouwbaar En Robuust
IP 44 en IP 67
Gemakkelijke montage
Individuele uitrusting
Sterke materialen

Business Packs

 Beperkt de kans op beschadigingen aan uw apparaten
en gereedschap
 12 jaar bewaartijd (AA/AAA)

Klaar voor gebruik wanneer u ze nodig heeft

 Makkelijk op te bergen
 Hersluitbaar
 Plasticvrij

Voor alle info rond AMAXX®: www.MENNEKES.com

*tov Energizer® basis alkaline in digitale cameras: Enkel AA
Stagobel Electro
Karrewegstraat 50
9800 Deinze
België

Tel.:
+ 32 9381 8500
info@stagobel.be
www.stagobel.be
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PROJECT

De landbouw, een conservatieve sector? Vergeet het: steeds meer mensen uit
de agrarische sector passen intelligente systemen toe om hun workflow te
vereenvoudigen. Graag rekenen ze daarvoor op de expertise van TiVerTec. Het
familiebedrijf uit Watervliet stond recent in voor de automatisering van een
kippenstal en werkte daarvoor nauw samen met Cebeo.

TIVERTEC
AUTOMATISEERT
VOEDERPROCESSEN
IN PLUIMVEESTAL MET
SIEMENS-DRIVES

TiVerTec begon in 2007 oorspronkelijk
als technisch tekenbureau, maar
focust zich sinds 2014 integraal op de
optimale inrichting van stallen voor
pluimvee, varkens en/of koeien. Het
team rond zaakvoerders Thomas en
Vincent Verstrynge legt zich toe op drie
specialisaties.

NIEUWE PLUIMVEESTAL
De onderneming stond recent in voor
de inrichting van een gloednieuwe
pluimveestal voor moederdieren bij een
West-Vlaamse pluimveehouder. “Wij
raakten bij dit project betrokken via een

“We behartigen ten eerste de

klant die de meelleverancier van deze

klimaatbeheersing door de integratie van

pluimveehouderij is. Nadat ons advies

de juiste oplossingen voor ventilatie en

voor de invulling van dit project gevraagd

verwarming. Secundo staan we in voor

werd, kregen we het vertrouwen om de

alles wat met de waterverdeling te maken

automatisering van de stalinrichting voor

heeft. Dat doen we door gebruik te maken

onze rekening te nemen.”

van elektrische kranen en watertellers.
Via elektronische doseringssystemen

Lees verder op pagina 34

Lees verder op pagina 36

kunnen we desgewenst ook medicijnen
aan het water toevoegen. Ten derde
ontzorgen we de eindklant op vlak van
voerverdeling: nadat de losse producten
in silo’s zijn opgeslagen, brengen we ze
naar de stallen en verdelen het voer daar
na een nauwkeurige weging via de juiste
voederlijnen.”

“Beter visueel
overzicht over alle
processen.”

CEBEO INDUSTRY PROJECT
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Vervolg van pagina 33

Als dealer van Skov beschikt TiVerTec
al over een systeem dat automatisch
het klimaat in de stallen (koeling en
verwarming), de waterdistributie
en de onderdruk regelt. “Voor de
automatisering van de voerverdeling,
bood die oplossing evenwel

“Bij automatisering
van stallen worden
we regelmatig
geconfronteerd
met het probleem
dat de operator
onvoldoende
technisch onderlegd
is om te weten of er
al dan niet iets mis is”

onvoldoende mogelijkheden.
Daarom hebben we er voor het eerst
voor geopteerd om de voerdistributie
via een PLC-installatie te regelen.
Het hele proces om het voer tot bij
de moederdieren te krijgen, gebeurt
volledig frequentiegestuurd. We
hebben hiervoor de CPU gekoppeld
aan een touchscreen met IO-eiland.
Dat biedt voor de eindklant
uitgebreide mogelijkheden inzake
visualisatie. Via sensoren is te zien
waar en of het voer al gegeven is,
in welke status de voederlijn zich
bevindt, enzovoort. De PLC kan
ook automatisch de verlichting
aansturen en de nesten openen of

Vincent Verstrynge
van TiVerTec

sluiten, maar desgewenst kunnen
die handelingen nog altijd manueel
gebeuren.”

FREQUENTIEREGELAARS
TiVerTec gebruikte bij dit project
automatiseringsonderdelen
(Simatic PLC en HMI), maar ook
de SINAMICS-frequentieregelaars.
“Van het type SINAMICS V20
leverden we 16 drives voor de
aansturing van de voederbanden.
Via een analoog signaal wordt de
gewenste snelheid naar één van
die 16 drives doorgegeven. Daarna
geven de drives de benodigde
snelheid aan elkaar door in cascade:
van analoge uitgang naar analoge
ingang”, legt Wouter Vierstraete
(COC-manager Industry bij Cebeo)
uit. “Voor de afvoer van de eieren
naar de eierrobot, viel de keuze
op 2 SINAMICS G120C-drives.
Die drives worden via Profinet in

DIEPGAANDE EXPERTISE

real-time vanuit de PLC gestuurd.
Deze snelheidsregelaars bieden
daarnaast een meerwaarde
bij het optimaliseren van het
energieverbruik van de sowieso al
energie-efficiënte motoren.”

Normaal gesproken is de
automatisering van zo’n proces
een gesloten systeem, maar
nu is transparantie troef. “Bij
automatisering van stallen worden
we regelmatig geconfronteerd
met het probleem dat de operator
onvoldoende technisch onderlegd
is om te weten of er al dan niet iets
mis is”, aldus Vincent. “Dankzij
deze aanpak, met uitgebreide
visualisatiemogelijkheden, kunnen

TiVerTec werkte voor dit project
nauw samen met Cebeo. “Wij hebben
door de jaren heen een uitstekende
band met Cebeo opgebouwd”,
verklaart Vincent. “Belangrijk is dat
de dienstverlening veel verder gaat
dan de pure productleveringen. Meer
zelfs: bij veeleisende projecten, zoals
dit, is de technische ondersteuning
van Cebeo cruciaal om ons op weg te
zetten én om bepaalde vraagstukken
op te lossen.

In dit geval hebben Wouter
Vierstraete en William Parein ons
onder meer uitstekend geholpen
bij het programmeren van de
G120 drives, waarvoor wij niet alle
diepgaande expertise zelf in huis
hebben. Mede daardoor draait alles
naar wens bij deze eindklant. Door
voor hetzelfde merk (Siemens)
te kiezen voor alle producten,
verloopt de communicatie tussen de
systemen ook uitstekend en konden

we de klant meteen laten zien of en

we veel tijd besparen tijdens de

waar er iets fout loopt. Die vlotte

installatie.”

diagnose laat ook toe om, indien
nodig, snel een interventie te
plannen.”

CEBEO INDUSTRY PROJECT

PROJECT

SCHNEIDER-DRIVE ZORGT VOOR
AANZIENLIJKE ENERGIEBESPARING
BIJ MEUBELMAKER
Groep Deketelaere uit Varsenare
telt verschillende bedrijven, die
In een meubelmakerij gonst het
van de activiteit en is het meestal
werken in een vrij lawaaierige
omgeving. Binnenkomen in
het atelier van Abis bvba, is
dan ook een verademing. De
meubelmakerij investeerde
recent in een frequentieregelaar
van Schneider Electric om de
werking van de stofafzuiging te
optimaliseren. Installateur Groep
Deketelaere en de eindklant zijn

erg tevreden over de werking van
het vernieuwde systeem.

respectievelijk gespecialiseerd
zijn in elektriciteit, verwarming,
sanitair, decoratie, maatmeubilair
en schrijnwerk. Die laatste twee
activiteiten zijn ondergebracht in
het dochterbedrijf Abis bvba, dat
gevestigd is in Waardamme. Abis
wordt geleid door Jonas Deketelaere.
Hij is de zoon van Patrick
Deketelaere. Patrick is al jarenlang
de drijvende kracht achter Groep
Deketelaere, een ervaren installateur
en via de elektriciteitsafdeling
een trouwe klant van Cebeo. Hij
vertrouwde dan ook op de diensten
van Cebeo voor een belangrijk

CENTRALE VENTILATOR
“De meubelmakerij
investeerde onlangs in een
stofafzuigingssysteem”, verklaart
Patrick. “Dat proces verloopt via een
buizenstelsel, waarbij de afzuiging
gebeurt door een centrale ventilator
die wordt aangedreven door een
motor van 11 kW. De installatie
beschikte vroeger alleen over een
aan/uit-knop: ze draaide dus op volle
toeren, of helemaal niet. In functie
van energie-efficiëntie en een hoger
werkcomfort, beslisten we om te
investeren in een frequentieregelaar.”

Voor Patrick was het een logische

Hierbij regelen we de snelheid van

keuze om hiervoor te rekenen

de motor door de onderdruk in het

op Cebeo. Peter Beuckels, extern

buizenstelsel te meten en de motor

specialist bij Cebeo in de

op een stabiele snelheid te laten

automatiseringsoplossingen van

draaien in functie van de gewenste

Schneider Electric, hielp de klant

onderdruk. Bij schommelingen

op weg. “We kwamen al snel tot

in de onderdruk zorgt de

de conclusie dat een drive hier

frequentieregelaar er automatisch

inderdaad een gepaste oplossing

voor dat de motor zich in een

zou bieden”, legt Peter uit. “De keuze

vloeiende beweging aanpast, om zo

viel op de ALTIVAR ATV630 D11N4,

weer naar de ingestelde onderdruk

voorzien van een PID-regeling.

te gaan.”

“Stillere én
efficiëntere
stofafzuiging”
Peter Beuckels, extern
specialist bij Cebeo in de
automatiseringsoplossingen van
Schneider Electric

Lees verder op pagina 38

project bij Abis.
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GLIMLACH
De ventilator werkt niet alleen
energie-efficiënt, maar ook
volautomatisch, waardoor de
medewerkers van de meubelmakerij
zich volledig op hun kerntaken
kunnen focussen. Ook onderhoud
is niet of amper nodig, omdat
de frequentieregelaar opgesteld
staat in een aparte kamer zonder
stofhinder. “Zowel mijn zoon
als ikzelf zijn heel tevreden
over deze oplossing”, aldus
Patrick Deketelaere. “Het geeft

“Ik heb via de remote monitoring
gemerkt dat we op de
stofafzuigingsinstallatie een
energiebesparing van ruim 50
procent realiseren”
Patrick Deketelaere

een goed gevoel als ik thuis, via
een VPN-verbinding tussen de
meubelmakerij en onze locatie, de
werking en het verbruik van de
stofafzuiging kan opvolgen en
aansturen. Zeker als we naar het
verbruik kijken, gebeurt dat steevast
Vervolg van pagina 37

SOMOVE
Groep Deketelaere stond zelf in
voor de installatie, maar schakelde
de hulp in van Cebeo om te
controleren of de aansluiting
volgens de regels van de kunst was
uitgevoerd. “Dat was zo, al is zo’n
aansluiting geen ‘rocket science’
voor mensen die wat knowhow
over elektriciteit in huis hebben”,
vervolgt Peter. “Wel was het nuttig
om de klant te ondersteunen
bij de configuratie van de drive.
Hiervoor werken we met SoMove,
het specifieke softwarepakket van
Schneider Electric waarmee de
configuratie en monitoring van
allerlei drives mogelijk is. Daarnaast
biedt het programma de kans om
geavanceerde functies in te stellen.”

De aangepaste installatie

met een glimlach om de lippen.”

functioneert sinds maart helemaal
volgens de verwachtingen. “We
hebben intussen vastgesteld dat
de prijs-kwaliteitverhouding echt
wel in orde is, om diverse redenen”,
reageert Patrick enthousiast.
“Ten eerste heb ik via de remote
monitoring gemerkt dat we op
de stofafzuigingsinstallatie een
energiebesparing van ruim 50
procent realiseren. Dat komt onder
meer omdat we niet langer te
maken hebben met een piekstroom
tijdens het opstarten én omdat de
ventilator alleen draait als het nodig
is. Hierdoor is het geluidsniveau in
het atelier gevoelig gedaald, zodat
het aangenamer werken is. Ten
tweede kunnen we via de digitale
in- en uitgangen de trilmotor, die de
stofzakken leegschudt, aansturen.
De drive is ook gekoppeld aan de
brandklep van de stofafzuiging,
waardoor bij eventueel brandgevaar
de motor meteen wordt stilgelegd.”
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EATON

SIEMENS

PANDUIT

EATON LANCEERT IE4-READY DG1 GENERAL
PURPOSE FREQUENTIEREGELAARS VOOR
GENERIEKE TOEPASSINGEN
Eaton heeft zijn portfolio frequentieregelaars uitgebreid met nieuwe IE4ready DG1 General Purpose frequentieregelaars die tevens ook een IE2classificatie hebben. Deze nieuwe serie biedt universele frequentieregelaars
die efficiënter, robuuster, compacter en veiliger zijn.
De nieuwe serie biedt universele frequentieregelaars met modernere
functionaliteiten en vormgeving, zoals verschillende on-board interfaces en communicatieprotocollen. Dit maakt ze voor vele toepassingen
geschikt, zoals multi-pomp-, ventilator- en transportbandtoepassingen. De DG1 beantwoordt daarmee de vraag welke frequentieregelaar
het meest overwogen moet worden. Is de DG1 niet geschikt, dan kan
Eaton helpen een andere geschikte
PowerXL frequentieregelaar uit te
kiezen die beter past bij die specifieke
toepassing. De nieuwe DG1 frequentieregelaar vereenvoudigt hiermee
het keuzeproces aanzienlijk.

Combi-packs
in solide stapelbare
systeemkoffer
1

Kies het voordeelpakket dat het beste bij jou past!

Combi-pack CODE: 695938
S18 & W18
+ Energy pack 5Ah

+ +

Combi-pack CODE: 695939
W18 & D18
+ Energy pack 5Ah

+

+

PANDUIT EDGE CLIPS MET
KABELBINDERS
FIXEER BEKABELING SNELLER EN
VEILIGER
De nieuwe Panduit edge clips zijn ideaal voor het fixeren van
bekabeling of leidingen aan paneel- of frameranden. Ze worden
vaak gebruikt in auto’s, vrachtwagens, zware machines, treinen en
onder zonnepanelen.
Omdat de Panduit edge clips
eenvoudig met de hand zonder
boren of lijmen te bevestigen
zijn, besparen ze installateurs
tijd en het materiaal uit polyamide 6.6 voorkomt galvanische corrosie op de panelen en
frames. Bovendien volstaat 1
clip om de bekabeling zowel
horizontaal als verticaal te
plaatsen, waar normaal twee
verschillende edge clips nodig
zijn. Een speciaal ontworpen
zadel drukt de kabelbinder
stevig tegen de clip, zonder dat
deze verschuift. Ook kabelbundels met een kleine diameter
blijven op deze manier veilig
op hun plaats. Verder zorgt
de innovatieve vorm voor een
robuuste en veilige bevestiging,
omdat de metalen klem in de
clip een hoge klemkracht en
treksterkte heeft. De nieuwe
edge clips zijn in twee uitvoeringen leverbaar, geschikt voor

randen met een dikte van 0,7
tot 3 mm of voor randen met
een dikte van 3 tot 6 mm.
Panduit levert ook voorgeconfigureerde assemblages
voor toepassingen met veel
trillingen en een complementair assortiment aan robuuste
bundelbanden en accessoires.
Video: https://www.youtube.com/
watch?v=fVTSd8X3bsI&t=15s

LOGO! 8.3 GOES CLOUD, MET EEN WAAIER AAN NIEUWE MOGELIJKHEDEN
LOGO! van Siemens is al jaren een aanrader om vele kleine automatiseringsprojecten eenvoudig waar te maken, op beperkte ruimte. De
nieuwste versie LOGO! 8.3, beschikbaar vanaf 30 november 2020, maakt de connectie met de cloud. Daardoor kunt u uw automatisering ook
om het even waar ontwerpen en bedienen. Bovendien maakt de cloud IoT-toepassingen mogelijk.
Versie na versie biedt LOGO! van Siemens
meer en meer functies en presteert het
systeem steeds beter. Om maar één voorbeeld te noemen: terwijl de eerste generatie, uit al weer 1996, een geheugencapaciteit van 30 blokken bood, kan de nieuwste
versie 8.3 meer dan 400 blokken aan.
Maar dé nieuwigheid van LOGO! 8.3 is
wel de directe cloudverbinding.

AUTOMATISERING IN DE
CLOUD ONTWERPEN EN
BESTUREN

Voortaan kunt u een automatiseringsproject met LOGO! 8.3 in de cloud
ontwerpen op uw smartphone, tablet of
computer. Daarvoor configureert u eerst
de LOGO!-modules en activeert u hun
cloudverbinding, stap voor stap begeleid
via de geüpdatete LOGO! Soft Comfortengineeringssoftware 8.3. De webserver
wordt in de cloud gehost.
Tegelijk maakt u begeleid de nodige grafische websites en dashboards aan in de
nieuwe gratis LOGO! Web Editor V2.0.
Daarmee kunt u dan ook mobiel uw automatisering aansturen en gegevens ervan
beheren en analyseren. Want voortaan moet de besturing van LOGO! niet
meer stilgelegd worden, wanneer u data
uit de modules wilt laten verwerken en
raadplegen.

NIEUWE IOT-TOEPASSINGEN
DANKZIJ DE CLOUD

Zoals vanouds, realiseert en bedient u
met LOGO! eenvoudig kleine schakel- en
automatiseringsoplossingen in gebouwbeheerssystemen en schakelkast-, machine- en apparatenbouw. Of u maakt er
contact-, vertragings-, vergrendelings- en
teleruptor mee, naast schakelblokken en
tellers. En dit dus voortaan om het even
waar, met versie 8.3.
Tegelijk kunt u LOGO! 8.3 als cloudgateway voor bestaande systemen gebruiken,
via de diverse verbindingsmogelijkheden
als Modbus TCP/IP, Konnex-bus (KNX) en
ethernet. Daardoor kunt u data naar de
cloud exporteren, waar ze beschikbaar
zijn voor verdere verwerking en analyse. Zo worden heel wat IoT-toepassingen
mogelijk, zoals energiegegevens monitoren, preventief onderhoud uitvoeren of
flexibele service verlenen.

AAN DE SLAG MET LOGO! IN
DE CLOUD?

Zoals vanouds valt LOGO! eenvoudig te
installeren, met een minimale bedrading
en gebruiksvriendelijke programmering.
En dat op erg weinig plaats, dankzij het
compacte design.

Bovendien gaat u erg eenvoudig aan de
slag met LOGO! 8.3, door de intuïtieve
software met een wizard, de starterskits
van Siemens en de gratis webgebaseerde
trainingen. Om nieuwe automatiseringen waar te maken, of bestaande toepassingen uit te breiden met cloudconnectiviteit, want u kunt de mogelijkheden
van LOGO! 8.3 ook voor oudere modules
programmeren.

De verbinding van LOGO! 8.3 met de
cloud verloopt via het TLS-protocol, voor
een beveiligde gegevensoverdracht in
twee richtingen, waarmee gegevens
zowel op de modules te lezen als te schrijven vallen. U kunt LOGO! 8.3 in een
eerste fase met de cloud van Amazon
Web Services (AWS) verbinden. Maar ook
connecties met MindSphere, het cloudgebaseerde open IoT-besturingssysteem
van Siemens, en de Alibaba Cloud staan
op de planning.
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SCHNEIDER ELECTRIC

PHOENIX CONTACT

HARMONY DRUKKNOPPEN, NU BATTERIJ- EN DRAADLOOS!
Drukknoppen en keuzeschakelaars vormen een essentieel onderdeel van de operator interface.
Bij veel toepassingen is het raadzaam om flexibiliteit en intelligentie in te bouwen.
Het Harmony draadloze contactblok biedt
dé oplossing voor machinebouwers en
industriële eindgebruikers.

HOE WERKT HET?

De vernieuwde ZBRT1/ZBRT2 contactblokken zijn volledig compatibel met het
Harmony XB4 (metalen) en XB5 (kunststof) gamma. Dit zorgt voor een snelle en
kostenbesparende oplossing. De draadloze en batterijloze contactblokken zenden
een signaal naar een ontvanger die
bedraad is met de applicatie.
Het contactblok gaat tot wel 1 miljoen

signalen mee, waardoor een lange levensduur gegarandeerd is.

mogelijk om tot wel 60 (draadloze) apparaten op de Harmony Hub aan te sluiten!

BEHOEFTE AAN
DATAVERZAMELING

Het is ook mogelijk om waardevolle
data te verzamelen met drukknoppen
en keuzeschakelaars die al bedraad zijn.
Het monitoring contactblok is namelijk eenvoudig naast of op een bestaand
contact te klikken. Hierdoor is het voor
elke machinebouwer of industrieel eindgebruiker eenvoudig de digitale reis van
dataverzameling te starten.

Om tegemoet te komen aan de behoefte
om data te verzamelen over het gebruik
van uw machine, heeft Schneider Electric
de Harmony Hub ontwikkeld. Deze
draadloze gateway vangt het signaal van
het draadloze contactblok op en stuurt dit
door naar de PLC. Hierdoor zijn waardevolle analyses mogelijk met behulp van
EcoStruxure Machine Advisor. Het is

RITTAL VENTILATOREN
LAAT EEN FRISSE WIND DOOR JE
SCHAKELKAST WAAIEN
1

Luchtdebiet van 20 tot 1000m³/hr

2

Montage zonder gereedschap

3

Snel eenvoudig vervangen van de filtermatten

4

Eenvoudig wijzigen van de stromingsrichting

6

Diagonaal ventilatoren voor optimale luchtstroming

7

Mogelijkheid voor EC-ventilatoren voor een
verhoogde efficiëntie en een geïntegreerde
interface voor een traploze toerentalregeling en
ventilatorbewaking
Meer informatie: rittal.be

Rittal nv | Stokkelaar 8 | 9160 Lokeren | info@rittal.be
www.rittal.be

DE SNELSTE MANIER VOOR ENERGIEMETING
Ethernet communicatie configureren, type spanningsnet kiezen, meetingang instellen: binnen enkele seconden zijn de EMproenergiemeetmodulen gebruiksklaar en zijn deze in het Ethernet-netwerk geïntegreerd. Bespaar op bedradings- en configuratiekosten, en
profiteer van smart webserver-functies.
Tegenwoordig moeten gebouwen op een
energie-efficiënte manier worden geëxploiteerd. Hun verbruikswaarden moeten
daarom worden geregistreerd. De energiemeters van de EMpro-productfamilie
die verkrijgbaar is bij Phoenix Contact
zijn eenvoudig te bedienen componenten
die ongeoorloofde toegang voorkomen.
In de meeste industriële toepassingen
is het verwerven van energiedata een
standaardpraktijk. In veel toepassingen
vertrouwen gebruikers immers op energiemeetapparatuur om stroom, spanning,
vermogen en andere variabelen te registreren. Het doel is om het energieverbruik te verminderen en/of de efficiëntie
te verhogen. Bij de selectie van geschikte
componenten moet de gebruiker nagaan
welke energiemeettoestellen hem gemakkelijk en snel van de nodige gegevens
kunnen voorzien. Met de ontwikkeling van de nieuwe componenten van de
EMpro-productfamilie heeft Phoenix
Contact een oplossing gevonden die
precies aan deze eisen voldoet. Het brede
productassortiment biedt de gebruiker de
keuze uit drie verschillende apparaattypes voor frontplaatmontage en DIN-rail
installatie met of zonder display.

De consument gaat er vandaag de dag van
uit dat de apparaten gebruiksvriendelijk
en communicatief zijn. Met de nieuwe
energiemeetapparatuur uit de EMproproductfamilie zet Phoenix Contact de
standaard voor de intuïtieve bediening.
Alle Empro toestellen ondersteunen het
REST-API communicatieprotocol, integratie in visualisatiepakketten wordt
hierdoor zeer eenvouding.

EMPRO PRODUCT FAMILIE UW VOORDELEN

• In slechts drie stappen configureren,
dankzij de intuïtieve installatie-wizard
• Bekabelings- en configuratietijd besparen dankzij de directe aansluiting van
Rogowski-spoelen, vooral interessant
voor installatie in reeds bestaande
installaties.
• Gegevensbeveiliging dankzij doelgerichte deactivering van de toetsconfiguratiefuncties en interfaces
• Snelle integratie in besturings- en
beheersystemen door toekomstgerichte
communicatieoplossingen en digitale
services, zoals REST-API
• Ook versies beschikbaar voor integratie
in bestaande communicatie-netwerken
zoals Profinet, Modbus, Ethernet IP of
directe Cloudkoppeling

• Ook modules met 24V DC voeding
beschikbaar voor continue monitoring,
zelfs bij netuitval.
• Eenvoudige alarmering met uitwendig
meldcontact standaard geïntegreerd.

ANDERE KENMERKEN

• Via de stroomtransformator wisselstroommeting tot 20.000 A
• Directe aansluiting van Rogowskispoelen zonder omvormmodule voor
wisselstromen tot 4000A.
• Datalogging voor max. 8 parameters,
gedurende 90 dagen bij 15 minuten
• Meertalig display
Er zijn bij Phoenix Contact ook
Energiemeters met MID-certificering
volgens EN 50470 in het programma, zelfs met rechtstreekse
stroomaansluiting.
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LEDVANCE

PHBP
Industriële ruimtes zijn vaak een hele uitdaging
om de optimale verlichting te creëren.
De uiterst performante PHBP led klok biedt een
duurzame oplossing voor elk type magazijnen,
werkplaatsen en loodsen.

•
•
•
•

Efficiëntie tot 170lm/W
Geïsoleerde driver
Dimbaar 1-10V
2 meter aansluitkabel
PIR
sensor

Integratech bvba

Groenstraat 48, 3270 Scherpenheuvel

Microwave
sensor

België + 32 16 79 50 51 www.integratech.be

ONZE SERVICE
DRAAIT OM JOU

Cebeo uit Waregem is gespecialiseerd in de distributie van elektrotechnisch materiaal, technische
diensten en oplossingen voor de residentiële, tertiaire en industriële sector. We bieden technische en commerciële adviezen en studies op volgende domeinen: verlichting, HVAC, kabel, Home
& Building Automation, Industrial Automation, datacom, hernieuwbare energiesystemen en
huishoudapparaten.

Met een eenvoudige
draai & klik voegt u een
beweging en lichtsensor
toe, makkelijk te
programmeren met de
universele handzender.

DE NIEUWE GENERATIE DAMP PROOF ARMATUREN VAN LEDVANCE
Veelzijdiger, efficiënter, meer vermogen, meer rendement en betere lichtkwaliteit – Damp Proof Gen 2 heeft het allemaal.

LEDVANCE introduceert de nieuwe generatie Damp Proof armaturen. De vochtbestendige armaturen hebben een toegenomen energie-efficiëntie tot 135 lm/W.
Daarnaast zijn er nu versies met een
lichtstroom van 8000 lm en zelfs 11000
lm voor toepassingen met zeer hoge
plafonds. En er zijn meer lichtkleuren
om uit te kiezen met een warme 3.000K
toegevoegd aan de bestaande 4.000K en
6.500K. Bovendien is de lichtkwaliteit ook
merkbaar verbeterd. Het flikkerpercentage ligt nu onder de 10% en de kleurconsistentie op 4 SDCM.
Damp Proof Gen 2 wordt geleverd in
2 lengten: 1200 en 1500 cm, en in vele
verschillende versies die een uitstekend
lichtrendement leveren in een robuuste
(IK08) en vochtbestendige (IP65) behuizing van polycarbonaat. Ze zijn zeer
eenvoudig en snel te installeren. Het
aanpassingsbereik voor de montageklemmen is zo groot, dat bestaande montagegaten vaak nog kunnen worden gebruikt.

DE VERBETERINGEN IN EEN OOGOPSLAG:

OUD
Damp Proof Gen 1

NIEUW
Damp Proof Gen 2

NIEUWE VOORDELEN

115 lm/W

Verhoogd rendement
van max. 135 lm/W

Grotere energiebesparingen

Tot 6400 lm

Tot 8000 lm & 11000 lm

Versies met hogere lichtstroom voor plafondhoogten
van 8 - 9 meter

4000K/6500K

3000K/4000K/6500K

Nieuwe lichtkleur

50000 uur @ L70

50000 uur L80 @ 25 °C/
70000 uur L70

Langere levensduur =
lagere onderhoudskosten

Flikkering < 20%

Flikkering < 10 %

Betere lichtkwaliteit

5 SDCM

4 SDCM

Verbeterde kleurconsistentie

De inbegrepen veelzijdige montage‑ en
ophangaccessoires maken de montage
bijzonder flexibel. En de gereedschapsvrije stroomaansluiting en snel te openen
roestvrij stalen bevestigingen besparen
tijd en gedoe.

Als marktleider is Cebeo toonaangevend op het vlak van dienstverlening aan de klanten, dankzij
een uitgebreid filialennetwerk gebaseerd op nabijheid, passende logistieke en e-business oplossingen en hoogstaande technische competenties.
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KABELWERK EUPEN

PROFESSIONAL

FRECO-EMC LI2XY(CUB)CY CCA-S3, D2, A3
( FREQUENCY CONVERTER CABLE – ELECTRO MAGNETIC COMPATIBILITY )
In bijna elke industriële installatie komen er apparaten en elektronische systemen voor die gevoelig zijn aan EMC problemen. Het gebruik
van de juiste kabel voor het aansluiten van frequentieomvormer gestuurde motoren is een van de bepalende factoren om problemen met
EMC te vermijden. Kabelwerk Eupen is vertrouwd met het probleem en heeft er ook een oplossing voor namelijk onze FRECO-EMC kabel.

VARTA INDUSTRIAL PRO
Speciaal assortiment voor professioneel gebruik

Bovenop de karakteristieke eigenschappen van een laagspanningskabel 0,6/1kV,
geeft de FRECO-EMC kabel een optimale
bescherming van de elektronische omgeving tegen alle elektromagnetische invloeden. Deze bescherming is verzekerd door
toepassing van een dubbele afscherming
onder de vorm van een koperen band en een
vlecht geoptimaliseerd volgens de wetten
van de EMC. Hiermee verwezenlijkt men
zeer lage impedantie waarden < 100 mΩ/m
bij 100MHz. Het gaat hier over een waarde
die de efficiëntie van een kabelafscherming
weergeeft in functie van de frequentie en
zich meet volgens de methode bepaald in de
norm IEC-62153-4-3.

Dit verzekert de installateur het slagen van
alle EMC testen voor zijn gehele installatie zonder een storing te veroorzaken in de
elektronische omgeving.

De volledige gegevens van deze kabel kan
U vinden op onze website www.eupen.com
onder producten/laagspanningskabels/
NBN

Voor de overdracht van energie op hoog
vermogen, dus voor kabels in dikkere
secties, is het aspect van de symmetrie van
de 3 fases vergeleken met het scherm en
vergeleken met de PE geleider belangrijk in
de EMC theorie.

www.eupen.com
info@eupen.com

Daarom heeft Kabelwerk Eupen ook zijn
Freco EMC kabel met 150 mm², 185 mm² en
240 mm² met 3 PE geleiders, adequate sectie
en symmetrische geplaatst in de tussenruimten van de 3-fasige kabel.

*AA, AAA, C en D batterijen zijn ‘Made in Germany’

www.varta-consumer.com
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