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vinden het terecht belangrijk om
hun operationele technologieën
(OT) naadloos af te stemmen op de
informaticatechnologie (IT). Dat
zorgt ervoor dat machines vlot met
elkaar kunnen communiceren,
wat leidt tot beter lopende
productieprocessen en een stroom
aan data die verdere optimalisaties
mogelijk maken.
Net als Cebeo, heeft Siemens daar
een duidelijke visie over. Meer nog:
de fabrikant vertaalt dat naar een
scala aan interessante oplossingen,
die zowel voor de installateur, de
machine- als de bordenbouwer
een grote meerwaarde kunnen
betekenen bij de aanpak van nieuwe
projecten. Datzelfde geldt overigens
voor Phoenix Contact.

kabels worden gelegd in functie
van industriële netwerken.
Op die manier blijft de uptime
gegarandeerd en komen er op elk
moment signalen door. Idealiter
beantwoordt de bekabeling
aan MICE, een internationale
standaard voor optimaal aangepaste
databekabeling. Fabrikanten zoals
Panduit en LAPP spelen daar
optimaal op in en werken nauw
samen met Cebeo om klanten de
juiste oplossing te adviseren.
Met Cebeo Solutions for Industry
zorgen wij als groothandel uiteraard
voor de nodige ondersteuning. We
blijven investeren in de verbetering
van ons en uw kennisniveau,
zodat we samen de markt op een
erg professionele manier kunnen
bedienen en wapenen voor de
uitdagingen van morgen.
Veel leesplezier!
Ingeborg Claeys
Communicatie Coördinator Cebeo nv
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DOSSIER
Industriële netwerken

EEN MUST

We leven in tijden waarin de

Het is een transitie die we bij Cebeo

ene na de andere uitdaging

al langer zagen aankomen en waar

in ijltempo op bedrijven

we ook volop op inzetten, met de

afkomt. Zeker voor industriële

steun van talrijke partners. De

productieondernemingen

combinatie van hun oplossingen en

gaat het oerend hard: ze zijn

diensten met onze gespecialiseerde

de economische gevolgen van

service, maakt het mogelijk om

de coronapandemie nog volop

ondernemingen van naaldje tot

aan het verwerken en zien zich

draadje te begeleiden bij deze

meer dan ooit genoodzaakt om

cruciale ommezwaai.

een ticketje te kopen voor de

Daarvoor reiken we uiteraard

trein richting digitalisering en

ook de hand aan installateurs,

automatisering.

machine- en bordenbouwers.
Samen bereiden we ons voor
om de eindklant optimaal te
ondersteunen bij de creatie van
industriële netwerken, die o zo
belangrijk zijn voor een ‘future
proof’-maakeconomie.
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28

JURGEN DE WEVER
SIEMENS

VINCENT BRUDER
LAPP

“Dankzij IIoT krijg je op de werkvloer
veel meer transparantie over hoe
bepaalde machines of productielijnen
zich gedragen.”

“Single Pair Ethernet (SPE) zal in de
toekomst veldbussen vervangen.”

32

WOUTER VIERSTRAETE
CEBEO SOLUTIONS FOR
INDUSTRY

“We blijven intern investeren in
de verdere optimalisatie van onze
expertise.”

22
17

GREGORY PUTMAN
SIEMENS

ERIK ADRIAENSSENS
PANDUIT

“Door de transitie naar IoT is de databekabeling in industriebedrijven zelfs
nog belangrijker.”

“Cybersecurity is een absolute
prioriteit bij het versturen van data
naar de cloud.”
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SIEMENS

“Benut tenvolle het
IT-OT-potentieel via de
combinatie van IIoT en
cybersecurity”
Een ‘Factory of the future’ worden: het is een missie
waar talrijke bedrijven al in zijn geslaagd en waar
anderen volop mee bezig zijn. Dat doen ze vanuit de
terechte overtuiging dat inzetten op digitalisering en
automatisering essentieel is, vooral voor het boeken
van efficiëntiewinsten. Siemens heeft een duidelijke
visie over de meerwaarde van IIoT (Industrial
Internet of Things), ondersteund door hoogwaardige
technologie en krachtige service.

SIEMENS ZIET
SCHAT AAN MOGELIJKHEDEN
VOOR BEDRIJVEN DIE
DE STAP NAAR IIOT ZETTEN

Productie en processen productiever,
flexibeler en duurzamer maken, is
de voortdurende uitdaging van
iedere zichzelf respecterende
onderneming. In dat kader snappen
almaar meer bedrijfsleiders dat de
stap naar het ‘future proof’ maken
van hun processen een noodzakelijke
voorwaarde is.
Lees verder op pagina 8
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SIEMENS
TRENDS VOORSPELLEN
De stap naar IIoT zet je niet omdat
het sexy zou zijn, wél omdat het
op diverse vlakken een enorme
meerwaarde heeft. “Zo creëer
je op de werkvloer veel meer
transparantie”, vervolgt Jurgen
De Wever. “Je krijgt meer inzicht
over hoe bepaalde machines of
productielijnen zich gedragen,
waardoor je op de duur sommige
trends of potentiële calamiteiten
ook kan voorspellen. Dat laat je toe
proactief in te grijpen op mogelijke
storingen, eventuele stilstanden te

“We zouden moeten
evolueren naar een
situatie waarbij aandacht
voor cybersecurity even
evident is als de algemene
veiligheid op de werkvloer.”

vermijden, de onderhoudsplanning
te optimaliseren. Evolueren naar

Jurgen De Wever, Siemens

een hoger niveau van geïntegreerde
kwaliteitsbewaking is zeker een
andere meerwaarde. Het vomt
de basis naar geautomatiseerde
bijsturing van processen. De stap

VEEL VRIJHEID
“Dat is absoluut een positieve en
Vervolg van pagina 7

Om dat mogelijk te maken, wordt
het noodzakelijk om operationele
technologie (OT) te linken aan
informatietechnologie (IT).
Goede voorzieningen op vlak
van datacaptatie, communicatie
en verwerking kunnen
beide systemen in optimale
omstandigheden met elkaar laten
‘spreken’.

tegelijk ook een noodzakelijke
tendens”, opent Jurgen De
Wever, Strategy Manager bij
Siemens. “Bovendien zijn er ook
weinig tot geen belemmeringen
om dat te doen. Bij de bouw
van nieuwe (productie)
faciliteiten is het evident om
meteen aan digitalisering en
automatisering te denken.
Obstakels zijn er amper, want
je start er vanaf nul. Uiteraard
dien je wel bepaalde zaken te
respecteren op het niveau van
de automatiseringsarchitectuur,
maar in se heb je bij
nieuwbouwfabrieken heel veel
vrijheid bij de integratie van IIoT.”

naar IIoT zorgt ervoor dat geen enkel
onderdeel van een machinepark nog
Ook bij bestaande fabrieken
en installaties kan het perfect.
“Afhankelijk van bedrijf tot bedrijf,
zijn de operationele machines al
dan niet gekoppeld: onderling, of
aan een bovenliggend systeem. Ook
de mate waarin ze geconnecteerd
zijn, kan heel divers zijn. Door
goed functionerende machines met
een langere levensduur alvast te
integreren in een IIoT-verhaal en
aangevuld met slimme sensoren,
capteer en creëer je heel wat extra
data waar je mee aan de slag kunt.”

een ‘blind spot’ is.”
Data zijn dé sleutel naar die
transparantie en voorspelbaarheid.
“Bij IIoT komt het erop neer om
(ongebruikte) data te capteren,
te analyseren en indien nuttig
voortdurend te verrijken met
nieuwe, ‘real time’ data. Door er (AI-)
algoritmes op los te laten, krijg je
heel veel inzichten. Als de eindklant
een grotere onderneming is die
op één of diverse locaties dezelfde
machines gebruikt, kan je via de data
de efficiëntie van de machines met
elkaar vergelijken en op een relatief
eenvoudige manier tot optimalisaties
komen.”
Lees verder op pagina 10
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SIEMENS
“Het komt eropaan de resultaten

“De stap naar IIoT
zorgt ervoor dat geen
enkel onderdeel van
een machinepark nog
een ‘blind spot’ is.”
Jurgen De Wever, Siemens
Jurgen De Wever, Siemens

op een heel profielgerichte manier
te brengen tot bij de mensen die
ze nodig hebben”, pikt Jurgen De
Wever in. “Dit domein is zich volop
aan het ontplooien en leidt tot de
creatie van almaar meer slimme,
profielgeoptimaliseerde apps die
operatoren, teamleaders op de
fabrieksvloer en het management
via heel specifieke informatie
helpen om tijdig de juiste
beslissingen te nemen.

Bedrijven die hierin investeren,
wapenen zich in één moeite door
meteen ook tegen de krapte op de
arbeidsmarkt. Automatisering en
digitalisering helpen niet alleen het
tekort aan gekwalificeerde mensen
opvangen. Ze ondersteunen ook
sterker om de kennis en kunde
van productiemedewerkers op een
attractieve manier om te zetten in
structurele meerwaarde. Vanuit
HR-perspectief is dat een effect met
veel potentieel.

Via de engineering tools, de
hardware en de firmware kan
je extra sloten op de deur zetten
Vervolg van pagina 9

BEVEILIGING
Klinkt als muziek in de oren, al
is er één cruciale voorwaarde:
voldoende aandacht voor het
veiligheidsaspect. “In de praktijk
zien we dat ‘cyber security’ in
OT-middens nog vaak apart
wordt behandeld. Alle vormen
van connectiviteit vereisen een
geïntegreerde cybersecurityaanpak. Dat kunnen we bij
IIoT-integraties niet genoeg
benadrukken”, duidt Jurgen
de Wever. “Veel bedrijven
implementeren security vanuit
het IT-niveau, de ‘top floor’. In
het verlengde daarvan dient ook
de ‘shop floor’ adequaat en op
een specifieke manier beveiligd
te worden. Een meerlagige
geïntegreerde aanpak biedt veel
meer bescherming. “

die het gevaar op bijvoorbeeld
hacking aanzienlijk verkleinen.
“Er bestaan nu al internationale
standaarden voor cybersecurity
in deze context (bijvoorbeeld IEC
62443, die betrekking heeft op
cyberbeveiliging voor operationele
technologie in automatiseringsen regelsystemen). Op termijn
zouden we moeten evolueren
naar een situatie waarbij aandacht
voor cybersecurity even evident
is als de algemene veiligheid op
de werkvloer. Die databeveiliging
is nodig voor opslag en analyse
van data in cloud-omgevingen,
alsook om de beschikbaarheid van
installaties verder te garanderen.
Wie samen met de installateur, de
technologie-aanbieder (Siemens)
en de elektrotechnische partner
(Cebeo) een doordacht plan van
aanpak uitdoktert mét voldoende
bewustzijn over de gemaakte
keuzes en uitgebreide aandacht

OPERATOREN
Allemaal goed en wel, maar

PARTNERSHIP

hoe vertaal je de resultaten van
data-analyses naar een hogere

Het sterke partnership tussen

operationele performantie op de

Cebeo en Siemens helpt de

werkvloer?

industrie om succesvol de transitie

“Ik vergelijk het wel eens met de

naar IIoT te maken. “Via Cebeo

evolutie van kopieermachines”, pikt

Solutions For Industry hebben we

Maarten Rood, Market Manager

onze interne specialisten al heel

Industry bij Cebeo, in. “Toen er

wat competenties bijgebracht. Dat

pakweg twintig jaar geleden een

is een continu proces, waarbij we

defect aan zo’n systeem was, moest

ook op de expertise van Siemens

je sowieso een technicus van de

kunnen rekenen.

leverancier laten komen voor

Zo kunnen we ervoor zorgen

de herstelling. Intussen zijn die

dat connectiviteit en slim

machines zo gesofisticeerd dat ze

datagebruik via de installateur

dankzij data zelf al weten wat er

op een professionele manier

aan de hand is en de gebruiker de

bij eindklanten worden

exacte foutmelding communiceren,

geïmplementeerd. Daar zetten we

zodat die zelf heel eenvoudig het

ons vanzelfsprekend heel graag

euvel kan oplossen. Op industrieel
niveau is dat nu mogelijk dankzij
IIoT.”

Maarten Rood,
Market Manager Industry bij Cebeo

voor in”, besluit Maarten Rood.

voor cybersecurity, verzekert zich
van het toepassen van de stand der
techniek.”
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SIEMENS CLOUD
DATACOMMUNICATIE TUSSEN
MACHINES BIEDT VEEL INZICHTEN
VOOR OPTIMALISATIE VAN
BEDRIJFSPROCESSEN
Data naar de cloud versturen? Steeds meer bedrijven doen het en daar
hebben ze goede redenen voor. Siemens biedt passende oplossingen
voor alle applicaties/installaties en kennisniveaus. Vier specialisten
van de bekende fabrikant lichten de uitgebreide mogelijkheden toe.
“Cybersecurity is voor ons een absolute prioriteit.”

Door te werken met de cloud, kan
je de kosten van fysieke infrastructuur (servers) reduceren.
“De cloud biedt de kans om, naast

KLIM OP
SIEMENS-LADDERS
NAAR DE CLOUD

“Siemens beschikt over talrijke

het opslaan van data, die ook

mogelijkheden om data naar de

te visualiseren en te analyse-

cloud te sturen. De digitalisering

ren. Dat kan leiden tot verbe-

valt niet meer terug te draaien

teringen van de processen”,

en dat hoeft ook niet. Je kan er

verduidelijkt Marlies De Nul,

heel veel trends mee voorspel-

Sales Specialist Automation bij

len, sneller inspelen op de noden

Siemens. “Machinebouwers doen

van de markt en evolueren naar

dat bijvoorbeeld met het oog op

flexibelere bedrijfsprocessen.

predictief onderhoud of inzich-

Daarnaast biedt de cloud ook

ten over de batterijcapaciteit.”

mooie kansen om een ecosysteem te creëren”, aldus Johan
Van den Eede, Sales Specialist
Industrial Networks bij Siemens.
Lees verder op pagina 14

Johan Van den Eede,
Sales Specialist Industrial Networks bij Siemens.
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SIEMENS CLOUD

Vervolg van pagina 13

MQTT
Data naar de cloud transfereren,

“De cloud biedt mooie kansen om
een ecosysteem te creëren.”

van de meest gebruikte is MQTT,

cliënt zich tot een ‘publisher’. De
data kunnen worden opgevraagd
door ‘subscribers’,” vervolgt
Marlies De Nul.

aanpak leent zich heel goed voor

past op iets oudere installaties die

industriële context mogelijk maakt.

broker. Daardoor ontpopt een

één naar de cloud te sturen. Deze

“Deze worden onder andere toege-

tie en communicatie in een (niet-)

topics (thema’s) naar de MQTT-

dig de gegevens uit, om ze één op

Daarnaast zijn er de IoT-gateways.

een ‘light’ protocol dat connec-

sturen cliënten data gebundeld in

“Cloud Connect leest heel eenvou-

IOT-GATEWAYS

gebeurt door protocollen. Eén

“Nadat de connectie is gebeurd,

Er zijn verschillende IoT-gateways.

de klant niet wil aanpassen, maar

Grote voordelen van MQTT zijn

ook waar ingewikkeldere mogelijk-

de grote schaalbaarheid die het
teweeg brengt, de geringe bandbreedte, de sterk beveiligde manier
van communicatie én de mogelijkheid om een ‘quality of service’ te
definiëren via verschillende levels.

MACHINE EMBEDDED
Siemens biedt diverse manieren om met de cloud te connecte-

heden voor pre-processing nodig
zijn. De data worden uit de PLC of
sensoren gelezen en zo doorgestuurd naar de cloud.”

elektro-installateurs die minder
affiniteit hebben met programmeren. Daarnaast heb je de open
IoT-gateways. Die laten via ‘dockers’
bepaalde AI-applicaties en –algoritmes op de data los. Dat doen ze
onder meer om data (bijvoorbeeld
de temperatuur, het vermogen, het
rendement van de motor,…) van
verschillende machines met elkaar

ren. “De eerste mogelijkheden zijn

te vergelijken. Dat kan al leiden tot

‘machine embedded’, met PLC’s

zeer nuttige inzichten, nog voor je

(bijvoorbeeld de Logo, S7-1200 of

die data naar de cloud stuurt. Voor

S7-1500) ingebouwd in de machi-

deze aanpak is wel meer IT-kennis

ne”, vertelt Gregory Putman, Sales

LOGO! goes cloud

vereist.”

Specialist industriële netwerken.
“Dit zorgt voor een rechtstreekse

Lees verder op pagina 16

koppeling met de cloud met ingebouwde cybersecurity. Doordat er
geen extra devices nodig zijn, is
de kost beperkt. Bij de ‘machine
embedded’-oplossingen worden
alle data heel gemakkelijk één

CONNECTION TO CLOUD

op één naar de cloud (bijvoorbeeld Azure of MindSphere van
Siemens) doorgestuurd, om ze daar
te laten analyseren. De pre-ana-

Azure, AWS, Mindsphere

lysemogelijkheden zijn eerder

Service

beperkt.”

Integrated
functionality

Iot Gateways

Edge Gateway

SCADA

S7, OPC UA, Modbus TCP/RTU,3rd party

Marlies De Nul,
Sales Specialist Automation bij Siemens.

Field devices

CEBEO INDUSTRY DOSSIER
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SIEMENS CLOUD
“Onze servicemensen staan klaar
voor ondersteuning in elk stadium
van een project.”

EDGE
Vervolg van pagina 15

IoT-gateways kan je ook koppelen
aan motoren, om verschillende
parameters te controleren. “Die
data worden dan automatisch
doorgestuurd naar MindSphere,
waar ze worden geanalyseerd om
bijvoorbeeld het rendement van de
motor te bepalen. Zo krijgt de eindgebruiker bijvoorbeeld een signaal
wanneer een onderhoud aangewe-

Edge is vergelijkbaar met
IoT-gateways met pre-processing.
“Aan Edge kan je diverse applicaties
voor bijvoorbeeld energiebeheer
of remote access koppelen”, aldus
Bart Boumans, Sales Specialist
Industrial Communication. “Naast
een stevig vermogen, is Edge vooral
gegeerd omdat het de kans biedt
om diverse Edge-toestellen via een
centraal managementsysteem te
beheren.”

Gregory Putman,
Sales Specialist industriële netwerken

SCADA
Siemens heeft in de portfolio
ook SCADA-applicaties om
connectiviteit met de cloud
mogelijk te maken. “Met
SCADA kies je voor een
innovatief, schaalbaar
procesvisualisatiesysteem met
talrijke krachtige functies voor de
bewaking van geautomatiseerde
processen.

zen is. Gezien de huidige torenhoge
energieprijzen, is dergelijke informatie altijd welkom. Ook hiervoor hoeft de installateur niet over
specifieke programmeerkennis te
beschikken, gezien de Mindsphere-

SCADA toepassingen

applicaties rechtstreeks door
Siemens ter beschikking worden

SERVICEAFDELING

gesteld.”
Met LPE (Local Processing Engine)
heeft Siemens een oplossing in
huis die het netwerk nog meer
beveiligt. “Naast mogelijkheden
voor remote control en software
voor analyses van het netwerk,
voorziet LPE ook in allerlei alarmen inzake cybersecurity”, aldus
Gregory Putman.

SCADA vegt noch extra componenten noch aanvullende hardware en
leunt qua systematiek aan bij de
‘embedded’ systemen, die de data
dus rechtstreeks doorsturen naar
de cloud. Je hebt alleen een licentie nodig om specifieke data aan te
klikken en door te sturen. Je kan
de functionaliteit uitbreiden door
gebruik te maken van opties en
‘add ons’ voor WinCC versie 7.5, of
voor Unified Comfort Panels.”

Naast die vier technische zuilen
is er ook de serviceafdeling, die
klanten adviseert en helpt om de
gekozen oplossing te implementeren. “Niet elke installateur beschikt
‘in house’ over voldoende expertise
om een cloudoplossing van naaldje tot draadje te gaan uitwerken.
Onze servicemensen staan klaar
voor ondersteuning in elk stadium
van een project: bij het definiëren
van de architectuur, in de voorbe-

De ondersteuning kan ook digitaal.
“Installateurs die zich hebben ingeschreven voor webinars (waar de
mogelijkheden een eerder globale toelichting krijgen), ontvangen
vervolgens wekelijks TechTalks,
met technische details over alle
oplossingen en configuratie. Op
die manier verzorgen we eigenlijk
hulp van A tot Z”, besluit Gregory
Putman.

reidingsfase, de configuratie en/of
voor onderhoud en monitoring.”

Bart Boumans,
Sales Specialist Industrial Communication

Surf naar
https://magazine.siemens.be/waarom-zou-u-connecteren-met-de-cloud/
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PHOENIX CONTACT

PHOENIX CONTACT EN CEBEO
BEGELEIDEN DE MARKT BIJ HAAR TRANSITIE
NAAR INDUSTRIËLE NETWERKEN
De wereld heeft geleden onder het coronavirus. Toch had de pandemie her en der ook
positieve effecten. Zo zetten ondernemingen sindsdien meer in op industriële netwerken
en op ‘remote access’ tot die systemen. Het is een proces waar Phoenix Contact en Cebeo
de eindklant en installateur graag bij begeleiden. Peter-Jan Deltour, productspecialist bij

“Daarnaast leeft er een almaar

Phoenix Contact België, raadt bedrijven aan om niet meer bewust in de wachtzaal te gaan

groter besef over de immense

zitten. “De trein staat al goed op de rails, het komt erop aan hem niet te missen.”

hoeveelheid data die een
onderneming ter beschikking
heeft. Tot voor kort gebeurde daar
niet zoveel mee, maar het begrip

“Dat komt omdat de ‘vernetwerking’
Phoenix Contact profileert zich
als een innovator en marktleider
inzake elektrotechniek, industriële
automatisering en connectiviteit.
Vanuit die hoedanigheid merkte
het bedrijf de voorbije twee jaar
een forse stijging van de interesse
in hun producten en systemen.

dat een grondige data-analyse

van de industrie, die al vóór 2020

tot cruciale inzichten kan leiden

bezig was, door de gevolgen

om de processen te verbeteren,

van COVID-19 in een ware

heeft heel wat in beweging

stroomversnelling is geraakt”,

gezet. Zeker als je artificiële

vertelt Peter-Jan. “Steeds meer

intelligentie loslaat op data, kan

industriële eindklanten die met

je cruciale voordelen boeken op

‘stand alone’-systemen werkten

productievlak, bijvoorbeeld door

of daar nog niet aan toe gekomen

voorspellend onderhoud (‘predictive

waren, zetten nu overtuigd de stap

maintenance’). Als je via data ziet

naar geconnecteerde netwerken.

dat bepaalde componenten aan

Daar voegen ze vaak ook ‘remote

slijtage onderhevig zijn, kan je ze

access’ aan toe. Op die manier

vervangen nog voor je het risico op

hoeft de installateur niet op de site

een productiestilstand loopt.”

zelf aanwezig te zijn om kleine,
maar noodzakelijke interventies

Lees verder op pagina 20

door te voeren.”

“GOED IDEE OM NU
OP DE TREIN TE SPRINGEN”
CEBEO INDUSTRY DOSSIER
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PHOENIX CONTACT

SAMENWERKING MET
EXPERTS
Ok, je eindklant is overtuigd en
wil investeren in een industrieel
netwerk. Hoe pak je dat als
installateur nu het best aan? “In
samenwerking met de experts van
Cebeo, kan je eerst en vooral een
analyse van de huidige situatie
maken. In functie daarvan is het
Het komt er op neer om voor
Vervolg van pagina 19

INDUSTRIËLE SWITCH
Bij de keuze voor bepaalde
componenten, twijfelt de eindklant
wel eens over de noodzaak van
een industriële switch. Peter-Jan
veegt dat argument kordaat van

elk project de meest geschikte
componenten voor elke toepassing
te kiezen. “Je kan dan wel opteren
voor een niet-industriële switch,
maar als die het plots niet
meer doet, kan de factuur voor
de ‘troubleshooting’ ook stevig
oplopen.”

heeft een hoger prijskaartje dan
een switch voor pakweg een
residentiële toepassing en heeft
maar toch zijn er significante
verschillen. Industriële switches
en bekabeling zijn veel beter

op te stellen, waarbij je eerst
kan kiezen voor de uitvoering
van een aantal ‘quick wins’. Een
stapsgewijze implementatie laat
ook toe om de budgetten beter
te spreiden en maakt het voor
de operatoren bij de eindklant
beter behapbaar om alle nieuwe
informatie te absorberen.”

tafel. “Inderdaad, zo’n switch

op zich dezelfde functionaliteiten,

nuttig een gefaseerde planning

1

TIPS
“Spring nu op de trein van deze cruciale evolutie.

“Industriële
switches en
bekabeling
zijn veel beter
EMC-compatibel
en minder
onderhevig aan
storing.”
Peter-Jan Deltour,
productspecialist bij
Phoenix Contact België

De tandem Phoenix ContactCebeo werkt sterk samen om
de installateur te helpen bij de

De Cebeo-experts krijgen daartoe

realisatie van dergelijke projecten.

ook gerichte opleidingen. “Twee

“Doordat wij een volledig aanbod
presenteren, hoeft de eindklant

keer per jaar informeren wij de
gespecialiseerde technici bij Cebeo

niet te opteren voor diverse

over onze innovaties. Zij verzorgen

merken. Als er dan eens iets fout

voor de installateurs meestal de

gaat, is er ook geen twijfel over bij

‘eerstelijnshulp’ en kunnen voor

wie hij terecht kan om het euvel op

heel specifieke details op onze

te lossen. Binnen ons assortiment

ondersteuning rekenen. Zo helpen

hebben we verschillende

wij installateur én eindklant om

oplossingen om de connectiviteit

meer te halen uit hun gigantisch

tussen industriële netwerken te

datapotentieel.”

verzekeren. Samen met Cebeo
kunnen we de installateur
ondersteunen bij de implementatie
en configuratie.”

Het is zinloos nog langer te wachten, want dit is
echt geen voorbijgaande trend. Struisvogelpolitiek

EMC-compatibel en minder

is voor dit thema echt niet de juiste keuze.”

onderhevig aan storing. Bovendien
geven ze automatisch prioriteit
aan industriële protocollen, zoals
Profinet en Ethernet/IP. Deze zijn
essentieel voor de continuïteit van
de productieprocessen.”

2

“Zet zeker ook in op cybersecurity. In de toekomst
zullen hackers en virussen nog meer op dit
segment mikken om toe te slaan. De vraag is
dus niet of het zal gebeuren, maar wanneer. Dat
antwoord heeft niemand, maar je kan er dankzij
cybersecurity voor zorgen dat jouw bedrijf of
eindklant zo min mogelijk risico’s loopt.”

CEBEO INDUSTRY DOSSIER
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PANDUIT

SPECIFIEKE OPLOSSINGEN
NODIG VOOR DATABEKABELING
EN FYSIEKE INFRASTRUCTUUR
IN INDUSTRIËLE OMGEVING
“CONSULTATIEVE BENADERING VOLGENS
INTERNATIONALE STANDAARDEN”
Erik Adriaenssens, Territory Account Manager
BeLux bij Panduit

Stel: je hebt als installateur een berg ervaring opgebouwd in
databekabeling voor tertiaire gebouwen. Plots komt een industriële klant
je vragen om ook in zijn productieomgeving dat aspect te verzorgen.
‘Makkelijk zat’, denk je? “Vergeet het”, zegt Erik Adriaenssens van Panduit
resoluut. “Iedere productieruimte heeft een apart karakter en vereist
databekabeling en fysieke infrastructuur die helemaal aan de plaatselijke
context is aangepast.”

Daarnaast garanderen
hedendaagse kwalitatieve

Databekabeling en de fysieke

databekabeling en de bijhorende

infrastructuur errond zijn,

infrastructuur ook de veiligheid.

zeker in een industriebedrijf,
van primordiaal belang. “Het

Zelfs in kantooromgevingen valt

omvat alles”, verduidelijkt Erik

de keuze almaar meer op fysieke

Adriaenssens, Territory Account

databekabeling in functie van de

Manager BeLux bij Panduit.

uptime: het is essentieel dat er op

“Databekabeling staat in voor de

ieder moment signalen worden

datacaptatie van alle sensoren en

doorgegeven. Door de transitie

machines, faciliteert de onderlinge

naar IoT is de databekabeling

communicatie en zorgt voor een

in industriebedrijven zelfs nog

centraal aanstuurbaar geheel. Een

belangrijker.”

‘wireless’-aanpak in een industriële
omgeving is niet aangewezen,
door de talrijke stoorzenders die je
er vindt.

“Het laat je toe om op elk moment
via camera’s en sensoren op de
werkvloer te zien wat er gebeurt.
Dat hoeft niet noodzakelijk aan
een hoge snelheid te gebeuren,
maar het moet wel een continu
proces zijn. Om die veiligheid te
garanderen, bestaat er al een tijdje
een internationale standaard
voor optimaal aangepaste
databekabeling.”
Lees verder op pagina 24
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PANDUIT

Een ‘wireless’-aanpak in een industriële
omgeving is niet aangewezen, door de talrijke
stoorzenders die je er vindt.”

Vervolg van pagina 23

LINEWALKS MET
AANDACHT VOOR MICE

Erik Adriaenssens

Die standaard heet kortweg

Om het theoretische én praktische

MICE en bepaalt de voorwaarden

kennisniveau van installateurs op
te krikken, organiseert Panduit

CERTIFICATIE

Stel dat er een kortsluiting optreedt

in samenwerking met Cebeo

bij een metaalconstructiebedrijf,

diverse opleidingen inzake

Conclusie: kennis over MICE

op vlak van mechanische
robuustheid (M), IP-eigenschappen
(vochtbestendigheid) (I), chemische
en klimatologische resistentie
(C) en de elektromagnetische
veiligheid (E).
“MICE is eigenlijk geëvolueerd
tot dé graadmeter voor de keuze
van de juiste bekabeling. Zo ga
je in een voedingsbedrijf andere
elektrotechnische producten
moeten voorzien dan in pakweg een
houtbewerkingsfirma. Omdat nog
niet alle installatiebedrijven met
MICE vertrouwd zijn, ondersteunen
wij hen via een consultatieve
benadering.
We organiseren ‘linewalks’ binnen
de omgeving waar de bekabeling

Daarnaast introduceerde Panduit
ook het VeriSafe 2.0-systeem. “Dat
garandeert de menselijke veiligheid
bij eventuele ingrepen aan een kast
of machine, door met één druk
op de knop vast te stellen of het
toestel al dan niet onder spanning
staat. Deze oplossing automatiseert
het door de normen vereiste
zesstappenproces in tien seconden
en zorgt dankzij die snelle aanpak
bovendien voor een hogere
efficiëntie. Communicatie naar een

KABELVERANKERING
De consulterende rol van Panduit
gaat verder dan het adviseren
van de juiste databekabeling. “We
kunnen de installateur begeleiden
bij het uittekenen van het
industriële netwerk en zorgen
ook op de werf voor bijsturing.
Zo onderschatten sommige
uitvoerders de gevaren van werken
in specifieke omstandigheden.

centraal beheersysteem gebeurt ook

kenmerken kunnen definiëren en
zo de meest geschikte oplossingen
adviseren. We bekijken daarbij
ook de onderlinge communicatie
(tussen machines onderling, maar
ook tussen mens en machine) én de
veiligheid op de werkplek.
Zo gaan we bepaalde toegangen

industriële netwerkbekabeling

letterlijk ontploffen, wild gaan

en connectiviteit. “Daarbij leren

rondslingeren en verwondingen

we hen onder meer de principes

of schade toebrengen aan mensen

van MICE en staan we stil bij de

of machines. Dat kan je opvangen

diverse ‘bekabelingsschillen’ in een

door gebruik te maken van

onderneming. Die opleidingen zijn

aangepaste ‘cable cleats’, die voor

gratis en vinden bij voorkeur plaats

een stevige verankering van de

in ons democenter in Zaventem.

kabels op hun dragers zorgen. Via

Dat heeft de grootste meerwaarde,

een app op onze website kan je in

onder meer omdat je dan live

een handomdraai de juiste keuze

ziet hoe het afmonteren van

van kabelklemmen voor iedere

databekabeling effectief gebeurt.”

toepassing selecteren.”

Panduit licht daarbij ook het
IntraVUE Edge-systeem toe,
dat voortdurend de status van

automatisch.”

alle apparaten en schakelaars

moet komen, zodat we vanuit het
oogpunt van MICE de specifieke

kan een 400 V-bekabeling

binnen een netwerk monitort
en de eindklant op die manier

MICE LINEWALKS

een duidelijk overzicht over alle
verbindingen biedt.

is dé sleutel om de juiste
databekabeling en bijhorende
fysieke infrastructuur voor
industriële netwerken te kiezen.
“Wie die knowhow niet heeft, zal
in de toekomst niet voldoen
aan eisen van eindklanten
die graag aanspraak willen
maken op de 25 jaar geldende
fabrikantsgarantie. Die kan je bij
ons pas krijgen als je een Panduit
gecertificeerde installateur
bent, een status die nu circa 20
Belgische installatiebedrijven
hebben verdiend. Bij elke vraag
naar fabrieksgarantie gaat één
van onze mensen ter plekke en
vragen we alle meetresultaten
op die de installateur met de
originele meettoestellen heeft
geregistreerd. Alleen die data
komen in aanmerking voor
onze berekeningen”, besluit Erik

Increased Environmental Severity
Mechanical
Shock /

M1

M2

M3

Ingress
Water / Dust

I1

I2

I3

Climatic Chemical

C1

C2

C3

Electromagnetic

E1

E2

E3

Adriaenssens.

Lockout Tagout’-elementen

blokkeren via ‘Lockout Tagout’elementen (specifieke slotsystemen
en heldere indicaties). Die bieden
absoluut een meerwaarde bij de
creatie van een veilige industriële
infrastructuur.”

Office

Kabelverankering

Industrial

CEBEO INDUSTRY DOSSIER

Multifunctionele tijdrelais
IK7817N.81/200
✓ 8 tijdbereiken instelbaar van 0,02 s tot 300 h
✓ 8 tijdsafhankelijke functies naar keuze
✓ Multispanning voedingskring voor werking met elke spanning van
12 tot 240 V AC/DC
✓ Weergave d.m.v. 2 leds van het onder spanning zetten en de
schakelstand en de actieve vertragingstijd
✓ Modulaire behuizing van 17,5 mm breedte
✓ 1 wisselcontact

www.tempolec.com

CAMPUS
2022

solutions
through technology

AMAXX®

WIL JE ALS PROFESSIONAL JE TECHNISCHE KENNIS
VERDER UITBREIDEN?

DE SUCCESREEKS VOOR ALLE BEHOEFTEN

Dankzij het Cebeo Campus opleidingsprogramma blijf je ook in 2022 mee met de laatste
innovaties in de sector. Eigen Cebeo specialisten of fabrikanten geven praktijkgerichte opleidingen
op verschillende kennisniveaus en in diverse domeinen:
HVAC • RENEWABLE ENERGY • HOME & BUILDING AUTOMATION • NETWERKEN • TOEGANGSCONTROLE
VERLICHTING • SECURITY • CONSUMER ELECTRO • INDUSTRIAL AUTOMATION

Neem snel een kijkje en boek nu al je opleiding bij jou in de buurt.
https://www.cebeo.be/nl-be/campus-opleidingen

IP 44 en IP 67
Gemakkelijke montage
Individuele uitrusting
Sterke materialen

Voor alle info rond AMAXX®: www.MENNEKES.com
Stagobel Electro
Karrewegstraat 50
9800 Deinze
België

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

support matters
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LAPP

GEEN INDUSTRIËLE NETWERKEN
ZONDER DE JUISTE KABELS
HOGERE
DATASNELHEID

“DATAKABELS MOETEN VEEL AANKUNNEN”

Bij LAPP ontwikkelen ze dan

Kabels zijn tegenwoordig essentieel in veel industriële toepassingen. Dat zal ook de komende jaren zo

ook volop nieuwe producten

blijven. Snelle en betrouwbare communicatie is vandaag de dag de sleutel, maar draadloze communicatie

die inspelen op de huidige en

is niet robuust genoeg om aan de hoge eisen van de automatiseringsprocessen in de industrie te

toekomstige eisen van de trend

voldoen. “Kabels fungeren voor het datacommunicatiegedeelte dan ook als ruggengraat die alle kanalen

naar connectiviteit. “Kabels blij-

structureert”, vertellen Vincent Bruder (Product Manager LAPP France) en Philippe De Baerdemacker

ven het meest gebruikte medium

(Sales Manager Indirect Sales LAPP BeLux/France).

voor datatransmissie in de industrie. Een hogere datasnelheid
brengt dan automatisch betere
kabels met zich mee, maar dat is
niet voldoende om de betrouw-

In de industrie zijn er momen-

baarheid van de verbindingen te

teel veel trends te volgen. “Die zijn

garanderen.

Een eenvoudige en slimme
constructie van de kabel maakt
het mogelijk om tijd te besparen, zodat kabels, connectoren
en actieve componenten hand
in hand werken. Een innovatie
die bij alle technologieleveranciers doorbreekt, is Single Pair
ETHERNET (SPE), dat volgens
ons in de toekomst ook veldbussen zal gaan vervangen.”
Lees verder op pagina 30

afhankelijk van het bewustzijn van
de klant en de bereidheid om over
te stappen op industrie 4.0”, aldus
Vincent Bruder. “Veel van de huidige trends zijn met de producten uit
ons aanbod gemakkelijk te implementeren. Toch zien we ook een
toename van de hoeveelheid data
die tussen de cloud en de werkvloer
moet worden getransporteerd. Ook
camera’s met hoge resolutie en
detectiemethoden voor gebreken
vereisen een hogere bandbreedte.
Dat heeft gevolgen voor de datakabel
en de actieve componenten van het

“Kabels blijven
het meest
gebruikte
medium voor
datatransmissie
in de industrie.”
Vincent Bruder
Product Manager LAPP France

netwerk.”

CEBEO INDUSTRY DOSSIER
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LAPP
LAPP Ethernet kabel en
ETHERLINE® GUARD

“We ondersteunen Cebeo
met onze technische
competenties en zoeken
mee naar de meest
geschikte oplossingen
voor hun eindklanten.”
Philippe De Baerdemacker
Sales Manager Indirect Sales
LAPP BeLux/France

Cable monitoring made by LAPP
Ten tweede: bedenk waar je
toegevoegde waarde ligt met
betrekking tot de mogelijkheden
die Industrie 4.0 biedt. Heb je

Vervolg van pagina 29

LAPP kan SPE-kabels leveren aan
ieder bedrijf dat die nodig heeft
voor testdoelstellingen. “We waren
een van de eersten om daarop in te
spelen. Daarnaast zijn we bijvoorbeeld ook in staat om een Cat.6A
ETHERNET-kabel te leveren die
PROFINET-‘compliant’ is en over
een ‘fast connect’-constructie
beschikt. Dat betekent een gemakkelijkere montage in het veld voor
technici en ingenieurs. Het is een
hele uitdaging om deze specifieke
eigenschap te hebben en tegelijkertijd constante Cat.6A-prestaties te
leveren. Wij kijken ook naar specifiek ontworpen kabels voor robotica-toepassingen om onze partners
te helpen bij dergelijke nieuwe en
veeleisende applicaties.”

The stationary monitoring device for data cables
Our cables usually last for many years, but in highly dynamic, demanding movements with
high speeds and strong torsion, it is advantageous and cost-saving if the connection systems
are monitored to avoid unforeseen downtimes and thus a negative impact on
productivity. LAPP's innovative solution is ETHERLINE® GUARD. This is a stationary
monitoring device that evaluates the current performance of a data cable and indicates it
as a percentage.

The basis
gegarandeerd een betere controle via

De innovaties in de kabels maken

Beide partners slaan op diverse

for this is data determined from the physical properties of the data
transmission. The real-time status display makes it possible to recognise the wear limit of a
data cable and to plan the optimal replacement time in advance.
LAPP recommends ETHERLINE® GUARD especially for data cables according to the
transmission standard 100BASE-TX (with 100 Mbit/s) according to IEEE 802.3,
but also for EtherCAT, EtherNET/IP and 2-pair PROFINET applications, such as the
ETHERLINE® TORSION Cat. 5 or the ETHERLINE® PN Cat. 5 FD. These cables are
often used in drag chains or torsionally stressed cable guides such as those found in
robot arms.

hogeresolutiecamera, of een hogere

fronten de handen in elkaar. “Via

‘DEFENSE IN DEPTH’

doorvoer met minder fouten omdat

webinars, publiciteitscampagnes,

alles correct gekoppeld is tussen

opleidingen en beurzen - zoals de

IDC-connectoren of op maat

Welke kabels moeten industriële

de ERP en de productielijn? Of:

gemaakte cordsets en patchcords.

bedrijven en/of hun installateurs

Vernieuwing betekent dus zeker

kiezen om optimale connectiviteit

niet automatisch meer complexi-

te garanderen? Geen simpele vraag,

teit. Anderzijds zijn het ontwerp

zo blijkt.

het werk van de installateur soms
eenvoudiger. “Aan de ‘fysieke’ kant
klopt dat zeker, met ‘Fast Connect’,

en de nauwkeurigheid die nodig
zijn om een machine of product
robuust en functioneel te maken,
nog steeds zeer belangrijk. Daarom
houden installateurs hun kennis
en vaardigheden beter op een hoog
niveau.”

beper
“Elk bedrijf heeft zijn eigen beperkingen en kenmerken”, vervolgt
Vincent Bruder. “Ik zou twee
aanknopingspunten geven. Ten
eerste: denk aan het cybersecucybersecu
rity-aspect van je netwerk en je
mensen. Hoe meer je verbonden
zal zijn, hoe meer je moet oppassen
voor je zwakte en sterkte: dat is het
‘defense in depth’-principe.

geslaagde Cebeo Technologie beurs

misschien kan het door maatwerk, op

‘Let’s energize our future’ -brengen

aanvraag voor uw klant? Je kunt ook
Benefit

we de markt op de hoogte van de

voor beide opties tegelijk kiezen.”

• Increase availability
due to plannable
downtimes. in ons
nieuwigheden
en innovaties
Thus, reduced maintenance costs.

productengamma”, besluit Philippe

SAMENWERKING
MET CEBEO
Learn more:
www.lappkabel.com/etherlineguard

• Simple set-up with automated parameterization

De
Baerdemacker.
• Integration
into
the existing network structure
• Reliable communication with MQTT protocol

“Sinds enkele jaren is Cebeo onze part
partner in België voor het verdelen van
onze producten naar verschillende
marktsegmenten waar LAPP zelf
geen focus op heeft,” vult Philippe De
Baerdemacker aan. “Hierbij ondersteunen wij Cebeo met onze technische competenties en zoeken wij mee
naar de meest geschikte oplossingen
voor hun eindklanten.”

CEBEO INDUSTRY DOSSIER
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CEBEO

CEBEO SOLUTIONS
FOR INDUSTRY
ZORGT VOOR
ONDERSTEUNING
BIJ INDUSTRIËLE
NETWERKEN

“Dit najaar plannen we drie webinars over
industriële datacommunicatie.”
Luc Myny
Technical Datacom Consultant

Cebeo staat al langer bekend
als een sterke partner in
datacommunicatie voor
gebouwentechniek. Die expertise
en ervaring komen uitstekend van
pas om ook andere nichemarkten
op de juiste manier te helpen.

SELECTIEGIDS
“In de industrie is connectiviteit de
jongste jaren almaar belangrijker
aan het worden”, verduidelijkt
Wouter Vierstraete. “Dat betekent
dat OT (operationele technologie:
de sturing en het beheer van
industriële processen door middel
van hard- en softwareoplossingen)
almaar vaker hand in hand gaat
met IT (informatietechnologie,

JUIST PRODUCT VOOR
DE JUISTE TOEPASSING
Als totaalpartner voor elektrotechniek, doet Cebeo zoveel
meer dan louter de ‘puzzelstukjes’ voor elke realisatie te

in oorsprong vooral gericht
op kantooromgevingen). In
automatisering zijn er daardoor
steeds meer componenten nodig
voor datacommunicatie.”
Lees verder op pagina 34

leveren. Onder meer via een selectiegids en een aantal
webinars helpen we onze klanten (installateurs, bordenen machinebouwers) ook bij uitdagingen op vlak van
industriële netwerken. Wouter Vierstraete (Manager Cebeo
Solutions for Industry) en Luc Myny (Technical Datacom
Consultant) geven duiding bij de ondersteunende diensten.

CEBEO INDUSTRY
DOSSIER
CEBEO INDUSTRY
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CEBEO
TESTAPPARATUUR
Bij industriële netwerken is het
uiteraard essentieel om alles zo
goed en efficiënt mogelijk met
elkaar te verbinden. “In de praktijk
Vervolg van pagina 33

met voorgemonteerde kabels, die
bij de producent al getest zijn.

Alleen: het aanbod is daarin zo

daarvan, zijn wij volop bezig met
de voorbereiding van een eerste
selectiegids voor datacommunicatie.
Dat wordt een catalogus (in
eerste instantie digitaal) die onze
klanten zal informeren over
welke componenten zij voor welke
toepassingen kunnen gebruiken.
Nu al is duidelijk dat we die gids
regelmatig zullen updaten. Later
komt er van deze selectiegids
ook een fysieke variant, die
raadpleegbaar zal zijn in onze
filialen.”

kabels, connectoren en andere
componenten”, pikt Luc Myny
in. “Op deze manier kunnen we
het aanbod wat standaardiseren
en kunnen onze klanten hun
kostenefficiëntie
nog verbeteren.”

op kennisdeling. “Dit najaar

sowieso perfect functioneren:

overzicht te bewaren. “In functie

te staan bij de keuze van de juiste

Intussen blijft Cebeo sterk inzetten

dat ze in een industriële omgeving

eenvoudig is om op elk moment het

dat onze klanten zal helpen om stil

WEBINARS

Toch betekent dit niet automatisch

groot, dat het voor de markt niet zo

“Dit wordt een handig hulpmiddel,

Fluke Networks LinkIQ™

wordt daarbij heel vaak gewerkt

Wouter Vierstraete
Manager Cebeo Solutions for Industry

“We zijn volop bezig met
de voorbereiding van een
eerste selectiegids voor
datacommunicatie.”

dat hangt ook af van de

Ter ondersteuning van klanten

plannen we met Cebeo Campus

manier waarop ze met andere

die in dergelijke testapparatuur

drie webinars over industriële

‘puzzelstukjes’ verbonden zijn.

investeren, brengt Cebeo een

datacommunicatie”, vertelt Wouter

Vreemd genoeg stellen we vast dat

hulpgids uit voor een correct

Vierstraete. “In de eerste module

het niet zo gebruikelijk is om, na

gebruik ervan. “Daarnaast kunnen

zal de klemtoon hoofdzakelijk op

de installatie, nog te checken of

we ook opleidingen voorzien, met

industriële protocollen liggen. Een

alles naar behoren functioneert”,

onder meer extra aandacht voor

tweede sessie richt zich vooral

stelt Wouter Vierstraete.

de industriële protocollen. Door

op de veiligheid van industriële

hun kennis hierover te verruimen,

netwerken: wat zijn de normen,

Ook hiervoor biedt Cebeo

kunnen onze klanten de kwaliteit

welke uitdagingen zijn er en welke

een oplossing. “Onze afdeling

van de door hen geïntegreerde

oplossingen bestaan er daarvoor?

datacommunicatie werkt al jaren

industriële netwerken beter

In module 3 besteden we aandacht

goed samen met Fluke Networks,

in beeld brengen. Als ze bij de

aan industriële netwerken

dat zich focust op datatests

voorbereiding van hun project dan

op productieplants. Sowieso

door de productie van data-

nog eens de componenten hebben

zullen we tijdens deze drie

georiënteerde meetapparatuur”,

gekozen via onze selectiegids, is de

webinars ook de mogelijkheden

verklaart Luc Myny. “In de

kans op een 100% geslaagd traject

van de selectiegids datacom

industrie kan dezelfde methodiek

nog groter.”

verduidelijken.”

door gebruik te maken van

Op Cebeo Technologie en

Op deze manier biedt Cebeo aan

andere meetprotocollen, omdat

Indumation konden klanten

klanten, naast ondersteuning bij

de industrie gebruik maakt van

op de Cebeo Solutions For

de productkeuze, dus ook een

andere connectiviteitsoplossingen.

Industry-stand alvast heel wat

verbreding en verdieping van hun

In samenwerking met Fluke

inspiratie opdoen. Daar stond

knowhow aan. “Gezien industriële

Networks bieden wij datacom-

een volledig geconnecteerd

netwerken in de toekomst alleen

meetapparatuur aan met een

demobord opgesteld dat een

maar aan belang zullen winnen, is

industriële uitvoeringskit

figuurlijke bloemlezing gaf over

dat zeker relevant. Daarom blijven

(voorzien van een M12-meetkop).

wat er allemaal op een industrieel

we ook intern investeren in de

Zo kunnen installateurs

netwerk aansluitbaar is.

verdere optimalisatie van onze

worden toegepast, maar dan

meetopstellingen doen om
bijvoorbeeld de bekabeling te
testen.”

expertise, in nauwe samenwerking
met onze gespecialiseerde
leveranciers”, besluit Wouter
Vierstraete.
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PHOENIX CONTACT

BETROUWBARE DC BEVEILIGING MET ELEKTRONISCHE CIRCUIT BREAKERS

On point

Niemand kan zich lange uitvaltijden in het industriële productieproces veroorloven - een permanent hoge beschikbaarheid van systemen
is doorslaggevend. De veilige beschikbaarstelling van de 24 V DC stuurspanning is daarbij van centraal belang. Overstromen dienen snel te
worden herkend en selectief worden uitgeschakeld.
Om 24V DC belastingscircuits tegen overbelasting en kortsluiting te beveiligen, is
het noodzakelijk het samenspel tussen een
24V DC voeding, leidingen en beveiligingselementen volledig te overzien en juist te
interpreteren. Het beperkte vermogen van
24V DC-voedingen kan niet worden vergeleken met het vermogen dat door 230V
AC-laagspanningsnetten kan worden geleverd. Daarom is de kortsluitstroom die door
een 24V DC voeding kan worden geleverd
niet altijd voldoende om een gewone AC automaat te doen doorslaan. Aangezien automaten - meestal met een C-karakteristiek
- en eenvoudige zekeringen goedkoper dan
specifieke DC overstroombeveiligingen zijn,
worden ze toch nog vaak voor de beveiliging
in 24V DC stuurstroomkringen gebruikt.
Wanneer zich echter een kortsluiting voordoet, slaan zij te laat of helemaal niet af en
dit leidt tot spanningsdips en zelfs volledige
systeemonderbrekingen.

VARTA Industrial Pro

Speciaal assortiment voor professioneel gebruik

(AAA, AA, C, D)

Elektronische circuitbreakers zijn gevoelig
en reageren sneller dan thermomagnetische
vermogensautomaten en zekeringen. Er zijn
zelfs types met een actieve stroombegrenzing, zoals apparaten uit het CB-E1- ,CBM- en
CAPAROC-gamma (2 kanaals) van Phoenix
Contact. Deze beperken de overbelastings- en
kortsluitstroom zodanig dat er geen spanningsdips optreden. Brandgevaar kan worden
vermeden door de overstromen te beperken
tot een waarde van 1,25 à 1.5 maal de nominale stroom. De beveiligingen beschikken over
eenvoudige afstandsindicatiecontacten of
geïntegreerde bus interfaces met uitgebreide
parameter- en diagnosemogelijkheden.
De gebruiker kan kiezen uit een omvangrijk
portfolio van circuitbreakers van Phoenix
Contact - van éénkanaals tot meerkanaals -

die individueel kunnen worden aangepast
aan de eigenschappen van zijn installatie.
De nominale stromen zijn vast ,individueel
aanpasbaar of voorconfigureerbaar.
• Één-kanaals elektronische circuitbreaker PTCB
Met zijn instelbare instelbereik van 1 tot 8
A ampère is deze bijzonder geschikt voor
een eenvoudige en plaatsbesparende potentiaalverdeling. Zij kunnen worden uitgebreid met het CLIPLINE complete standaard
klemmenprogramma.
• Één-kanaals elektronische circuitbreaker – CB E
Het CB-E gamma ,met actieve stroombegrenzing, biedt een grote keuze aan beveiligingsstekers met vaste nominale stroomwaarden.
• Meerkanaals electronische circuit breaker – CBM
CBM ,met actieve stroombegrenzing,
beschikbaar in vier tot acht kanalen betrouwbaar tegen overbelasting en kortsluitstromen. Dankzij de geïntegreerde nominale
stroom-assistent stelt u eenvoudig de juiste
nominale stromen voor uw verbruikers in. De
gekozen instellingen worden elektronisch
vergrendeld.
• De meerkanaals compact electronische
circuitbreaker -CBMC
De circuitbreakers van het type CBMC
hebben vier kanalen waarvan de nominale stromen ook individueel configureerbaar
zijn. Bovendien zijn er voorgeconfigureerde toestellen beschikbaar, die individueel
kunnen worden besteld en voorgeconfigureerd volgens de gewenste waarden. Tevens
zijn er varianten die via de IO-Link interface
kunnen worden geparametreerd en uitgele-

zen. Ook zijn er apparaten beschikbaar die
zijn ontworpen en goedgekeurd volgens de
strenge eisen van de vermogensbegrenzing
van < 100 VA in NEC klasse 2-circuits.
• Electronische circuit breaker systeem
– CAPAROC
Bijzonder eenvoudige bediening o.a. via de
multifunctionele LED-knop.
Veelzijdige combinatiemogelijkheden met de
CAPAROC modules : 1 , 2 en 4 kanaals beveiligingen , 0 V distributie module , een Profinet
en een Status-Reset Power Module.
Door het grote aantal mogelijke modules, de
vele combinatiemogelijkheden en toekomstige updates is het systeem altijd up-to-date
en uitbreidbaar - ook tijdens het gebruik. De
eenvoudige opbouw en bediening maken
CAPAROC tot het meest geavanceerde electronische circuit breaker systeem voor de
toekomst op de markt. Afhankelijk van de
keuze vande Power Module is het systeem op
te bouwen met of zonder bus interface.
Bij de CAPAROC PM S-R Power Module geeft
het status-out contact een indicatie in geval
van een storing en ook een reset op afstand is
mogelijk met het reset-in contact.
Het complete assortiment electronische
circuit breakers biedt u intelligente bescherming voor uw stroomvoorzieningssysteem.
Profiteer van de eenvoudigste handling en
eenvoudige productkeuze.
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RITTAL

LEDVANCE
DAMP PROOF
ARMATUREN
BREED GAMMA
VOOR VELE
TOEPASSINGEN

VX25 & VX SE STAAN GARANT VOOR EFFICIËNTE ENGINEERING, SNELLE
MONTAGE EN HOGE VEILIGHEID

MEER VERMOGEN, MEER RENDEMENT,
BETERE LICHTKWALITEIT
De nieuwe generatie van de LEDVANCE Damp Proof
armaturen heeft het allemaal. De energie-efficiëntie is
toegenomen tot 139 lm/W. Er zijn versies met een lichtstroom tot 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.
Ze worden bovendien gekenmerkt worden door een eenvoudige installatie en aansluiting zonder gereedschap, lage
flikkering <10% en een lange levensduur tot 50.000 uur
(L80).
De nieuwe generatie omvat onder andere de Damp Proof
5x Throughwiring met reeds geïnstalleerde doorvoerbedrading van 5x2,5 mm 2 en de Damp Proof Sensor, voorzien
van een instelbare hoogfrequente sensor voor daglicht- en
bewegingsdetectie.

5
jaar
garantie

VX25, VOOR EXTREME UITDAGINGEN

VX SE VRIJSTAANDE KAST MET DIEPTE 300 MM

Het schakelkastsysteem VX25 van Rittal biedt installatiebouwers een
duidelijke meerwaarde dankzij een efficiënte engineering, snelle montage en hoge veiligheid. Alle voordelen van de VX25 bestaan voortaan
ook in een RVS en NEMA 4X versie. Daarmee beantwoordt de nieuwste
ontwikkeling van Rittal aan de strengste vereisten op vlak van corrosiebestendigheid en in omgevingen met stof, opspattend en stromend
water.

Nog niet zo lang geleden, introduceerden we de nieuwe VX SE kast, de
opvolger van de uitlopende SE 8 kast en een nieuwe telg in het Rittal VX
assortiment.

Het nieuwe Rittal VX25 kastsysteem is nu ook verkrijgbaar in een 100%
roestvrij staal uitvoering en voldoet daarmee aan de hoogste vereisten
inzake corrosiebestendigheid. Naast het frame, de deuren, panelen en
de bodemplaat zijn ook alle externe onderdelen zoals de 180°-scharnieren en handgrepen vervaardigd in RVS.
Terwijl de kasttypes in plaatstaal en in RVS standaard conform de
veiligheidsnormen IP 55 en NEMA 12 zijn, biedt de optionele NEMA 4X
versie met IP 66 een hogere bescherming. Het betekent dat de elektrische en elektronische uitrusting in de VX25 veilig beschermd is tegen
stof, waterspatten en -stralen, zelfs bij veeleisende omstandigheden.
Om de hoge beschermingscategorie te behalen, diende de kast onder
meer een waterstraaltest te ondergaan. Alle dichtingen werden gecontroleerd op lekken door het afspuiten met een waterstraal met een
debiet van meer dan 240 l/min gedurende 40 minuten en 30 seconden
(6 mm/sec per dichtingslengte). De test bevestigde dat geen water in de
kast kon binnendringen bij vergelijkbare omstandigheden. Bovendien
omvat de testprocedure controles op stof- en corrosiebestendigheid, en
op bescherming tegen beschadiging door externe ijsvorming.
Het bijna identieke design van beide VX25 kasttypes houdt in dat de
engineering van de binnenkant 100% overgedragen kan worden van de
kasten in RVS naar de NEMA 4X uitvoeringen. Zo besparen installatiebouwers zowel tijd als kosten.
Wanneer de VX25 kasten in RVS uitgerust moeten worden met energie-efficiënte koeltechnologie voor toepassing in veeleisende omgevingen, zijn voortaan ook de nieuwe Blue e+ koelunits in roestvrij staal
verkrijgbaar.

Met de VX SE focussen we niet enkel op vernieuwing en vervanging,
we willen ook aan jullie vraag naar een 300mm diepe kast beantwoorden. Naast de bekende dieptematen 400, 500 en 600 mm is de plaatstalen variant VX SE ook beschikbaar met diepte 300 mm: uitermate
geschikt voor toepassingen in de gebouwentechnologie.
De 300mm diepe kast is dan ook standaard leverbaar uit ons assortiment met een zeer goede prijs-/kwaliteitsverhouding.
Deze VX SE is bij uitstek de oplossing wanneer je behoefte hebt aan een
vrijstaande oplossing zonder al te veel toeters en bellen. Een basiskast
die snel klaar is voor gebruik.
Meer efficiëntie
Deze vrijstaande kast biedt meer efficiëntie bij de planning en montage,
dankzij verregaande digitalisering met QR-codes op alle bewerkbare
vlakke delen, EPLAN macro’s en tekeningen in diverse dataformaten.
Bovendien is VX SE compatibel met de VX25 aanbouwkast. De bodems
van beide kasten zijn nu identiek. Je kan dus eenvoudig de accessoires
voor kabelinvoer overnemen en installeren. Via de extra adapterprofielen kunnen ook de VX systeemchassis ingebouwd worden.
Beschikbaarheid
De VX SE is vanaf nu beschikbaar in zowel plaatstalen als roestvaststalen uitvoering. Alsook de IP66/NEMA4 en NEMA4X uitvoeringen zijn
beschikbaar.
Nuttige links
Meer voordelen ontdek je via de microsite. Voor
een snelle omschakeling kan je gebruikmaken van de conversietabel (pdf). Ook de VX SE
brochure (pdf) bevat een schat aan informatie.
https://www.rittal.com/com-en/products/VX-SE

BENELUX.LEDVANCE.COM
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NEXANS

PROTECT IP69K

Performance

ALSECURE XGB CCA VAN NEXANS

VERLICHT EXTREME
OMGEVINGEN.
•

•

•
•

Dit buisvormig waterdicht armatuur met een
beschermingsgraad IP69K is voorzien van RVS L316
eindkappen en opklembare montagebeugels.
Protect wordt geleverd met toolless aansluitklemmen
en interne doorvoerbedrading 3×1,5mm² voor een
eenvoudige en snelle lijnmontage.
PMMA (IK06) voor ammoniak (boerderij) chloor (zwembad)
PC versie (IK10) voor auto industrie (olie en brandstoffen)

69K

137

10

75.000
year
L80B50 warranty

HALOGEENVRIJ & UV-BESTENDIG
Gebouwencomplexen worden steeds ingewikkelder, vaak met meerdere bouwunits
die met elkaar zijn verbonden. Tegelijkertijd
is er een striktere aandacht voor brandveiligheid waardoor het gebruik van halogeenvrije kabels zoals de XGB toeneemt. Soms
kan je niet anders dan deze halogeenvrije
kabels al eens buiten op het dak of tussen
gebouwen in open lucht door te laten lopen.
Wanneer die halogeenvrije kabels niet
bestand zijn tegen direct zonlicht, moet je
je toevlucht nemen tot bijkomende ingrepen als het afdekken van het kabeltraject,
het trekken in buis of het doorverbinden op
kabels die wel UV-bestendig zijn. Een kabel
die zowel halogeenvrij als UV-bestendig is,
zou je deze tijdrovende en dure ingrepen
besparen.
Nexans biedt de oplossing met zijn
ALSECURE XGB Cca die zowel halogeenvrij als UV-bestendig is. Bovendien hebben
ze ook de oplossing voor de zwaardere
vermogens met 3 fasen + nulgeleider + PE.
De constructienorm van de XGB beperkt de
versies met 5 geleiders tot maximum 5G25
mm². Je kan dan niet anders dan een aparte
geel/groene H07Z1-R naast een 4-aderige

Het ingebouwde ontluchtingsventiel
vermindert de kans op vochtdamp
en verhoogt de levensduur
van de dichtingen.

Integratech Groenstraat 48 32 Scherpenheuvel

Eén enkele kabel voor binnen en buiten én ook nog makkelijk verwerkbaar? Ontdek snel wat de veelzijdige ALSECURE XGB Cca
van Nexans te bieden heeft.

Belgium

+32 16 79 50 51

www.integratech.be

XGB aan te leggen. Wel, ook de ALSECURE
H07Z1-R Cca van Nexans is zowel halogeenvrij als UV-bestendig. Hierdoor mag je
volledige systeem zowel binnen als buiten
laten doorlopen en hoef je niet langer terug
te vallen op duurdere oplossingen.

MAKKELIJK VERWERKBAAR
Wie kabels installeren zegt, zegt meteen ook
kabels strippen. Soms tot wel honderden
keren per dag. Uiteraard moet het dan vooruit gaan zonder tijd te verspillen aan lastig te
ontmantelen kabels. Ook hier biedt Nexans
de oplossing. De kleinere secties ALSECURE
XGB Cca – precies diegene waarvan je er
regelmatig honderden tot duizenden moet
aansluiten - strip je in een handomdraai en
zijn met recht “Easy Strippable” te noemen.
Ontdek snel alle voordelen van ALSECURE
XGB Cca en H07Z1-R Cca op www.nexans.
be/nl/alsecure !
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BEG

B.E.G. LANCEERT IN 2022 EEN NIEUWE
GENERATIE DALI-2 COMPACTE
AANWEZIGHEIDSMELDERS

™
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KRACHT
MINDER AFVAL

TOT 100%
LANGERE LEVENSDUUR *

GROOTVERPAKKINGEN:
DE BESTE OPLOSSING VOOR
PROFESSIONEEL GEBRUIK

Minder batterijen vervangen,
minder afval geproduceerd

Makkelijk op te bergen, Hersluitbaar
100% karton

* AA vs. Energizer® basis alkaline in digitale camera’s.
©2020 Energizer. Energizer, het Energizer-ontwerp en bepaalde grafische ontwerpen zijn handelsmerken van Energizer Brands, LLC en dochterondernemingen.

Voor 2022 heeft B.E.G., de expert op het gebied van lichtautomatisering,
het DALI compacte detectorassortiment geherstructureerd. Generatie 2
introduceert een krachtige reeks stand-alone apparaten. De apparaten
met geïntegreerde applicatie Controller en een DALI-busvoeding zijn
maximaal geoptimaliseerd. In 4 kleurvarianten, veelzijdig in gebruik,
digitaal leesbaar en controleerbaar, overtuigen de DALI-2 gecertificeerde
producten met onopvallende optiek en beslissende flexibiliteit.

In totaal zijn eind 2021 18
toestellen door B.E.G. stopgezet. Generatie 2 combineert nu
een groter scala aan functies in
een paar producten. Alle nieuwe
detectoren zijn DALI-2 gecertificeerd. Interactie met Generatie
1-producten wordt nog steeds
verzekerd door achterwaartse
compatibiliteit.
Iedereen die belang hecht aan
de onzichtbaar integrerende
aanwezigheidsmelders in de
bestaande architectuur kan zich
verheugen op een superplatte aanwezigheidsmelder in het
DALI compacte aanwezigheidsmelderprogramma. Afdekringen
en lenzen zijn nu beschikbaar
voor alle Generation 2 producten
in wit, traffic white, antraciet en
zwart.
Ook nieuw is een modulair
systeem. Naast het eigenlijke product kunnen gebruikers
kiezen voor een individuele
montageset voor opbouw- of
wandmontage.

B.E.G.

De nieuwe apparaten kunnen
snel en eenvoudig worden ingesteld via de B.E.G. One-app.
Een cloudverbinding maakt
de uitwisseling van informatie en de samenwerking van
meerdere medewerkers aan een
project mogelijk. Parametrering
is bijzonder eenvoudig met
Generatie 2, omdat alle apparaten bidirectioneel kunnen
worden bestuurd, d.w.z. ,
bestaande waarden, zoals een
actuele lichtsensorwaarde,
een zelfcontrole en weergave
van apparaatfouten kunnen
nu makkelijk worden uitgelezen, aangepast en terug
wegggeschreven.
Met de BLE-IR-adapter en een
smartphone of tablet kan het
volledige scala aan functies
worden gebruikt voor lichtregeling. De nieuwe logische functies
omvatten verbeterde dimming,
instelbare besturingsdynamiek
en andere nieuwe parameters die
meer flexibiliteit in de toepassing
beloven. Daarnaast biedt B.E.G.
met de DALI-lijnplanner online
een effectief hulpmiddel voor de
snelle en betrouwbare bepaling
van DALI-deelnemers.

PANDUIT

PANDUIT INTRODUCEERT
AUTOMATISCHE LABELAPPLICATOR
WRAPID VOOR KABELIDENTIFICATIE
Draad- en kabelidentificatie was nog nooit zo eenvoudig dankzij
de semi-automatische labelapplicator PLA-100/E WrapID
van Panduit. Deze compacte etiketteermachine verhoogt de
productiviteit bij het maken van grote aantallen labels voor het
identificeren van zowel afzonderlijke kabels als kabelbomen.
Het labelen van kabels is
tegenwoordig een belangrijk
onderdeel bij het verplichte
documenteren van de patchen schakelkasten in bedrijfsnetwerken, datacenters en
fabrieken. Duidelijke labeling vereenvoudigt namelijk
zowel de implementatie als
het onderhoud van technische installaties. Panduit’s
nieuwe WrapID-systeem met
bijbehorende labels en labelprinters zijn ontworpen voor
het efficiënt identificeren
van grote aantallen kabels en
kabelbomen.
De PLA-100/E WrapID maakt
en bevestigt op een nauwkeurige en consistente wijze alle
benodigde labels voor zowel
afzonderlijke kabels als kabelbomen, in patch- en schakelkasten en industriële machines.

De labelkop is eenvoudig
toegankelijk, waardoor labels
op 12,7 mm van de connector
of aansluiting van een kabel
zijn aan te brengen. Verder is
de labelkop modulair ontworpen, waardoor deze eenvoudig
te onderhouden en te vervangen is en de positie van de
labels met één druk op de knop
instelbaar is.
Veel aandacht ging naar de
ergonomie van het nieuwe
WrapID-systeem om
vermoeidheid en het risico
op RSI-klachten bij gebruikers zoveel mogelijk te
verminderen.

Video:

Gebruikers van Panduit’s
nieuwe WrapID labelapplicator kunnen tot drie keer sneller dan bij handmatig labelen
alle kabels identificeren en
zo’n tweemaal sneller dan bij
concurrerende systemen.

LUXOMAT ®

De nieuwe DALI-2 compacte
aanwezigheidsmelders zorgen
voor maximale flexibiliteit en
comfort. Laat u adviseren.
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EATON

WEIDMULLER

NIEUW: PUSH-IN TECHNOLOGIE OP
MOTORSTARTERS EN -BEVEILIGINGEN PKZ & DIL
Eaton’s assortiment PKZ/DIL motorstarters en -beveiligingen is nu ook
beschikbaar met Push-in aansluiting. Het geniet van 100% trilbestendige
verbindingen en 50% snellere aansluittijden. Daarnaast behoudt het
portfolio zijn compacte afmeting.
Waar de integratie van Push-in
technologie bij veel producten vaak ten koste gaat van de
compactheid van de componenten, blijven Eaton’s nieuwe PKZ/
DIL Push-in componenten klein
en compact. De magneetschakelaars hebben zelfs identieke
footprints t.o.v. de modellen
met schroefklemmen.

ALLE VOORDELEN VAN
PKZ/DIL MET PUSH-IN
TECHNOLOGIE OP EEN RIJ
• 100% betrouwbare en trilbestendige aansluitingen zonder dat extra
werk na het transport nodig is
• 1:1 Dezelfde footprint
• 40% Tot 50% besparing van de
bedradingstijd dankzij installatie zonder gereedschap
• IEC & UL/CSA certificering (UL type E)
• Te combineren met alle bekende accessoires: ook Kamrails

Eaton’s nieuwste generatie frequentieregelaars.
De DM1 Micro General Purpose en de DG1 General Purpose.

Generieke toepassing

Veiliger

Multi-pump toepassing

Meer functionaliteiten

Efficiënter

Compacter

SNAP IN-AANSLUITTECHNIEK
Verbind sneller dan ooit: De nieuwe SNAP IN-aansluittechniek
brengt uw bedradingsprocessen naar een heel nieuw niveau.

ZO SNEL ALS HET
KNIPPEN VAN JE
VINGERS!
Met SNAP IN kunnen installatie- en onderhoudswerkzaamheden net zo snel worden
uitgevoerd als het knippen
van je vingers. De nieuwe
verbinding is in principe net
zo eenvoudig als het gebruik
ervan: De gestripte geleider
wordt direct in open aansluitpunten gestoken en klikt met
een hoorbare klik op zijn plaats.
Het is net zo snel andersom.
Door eenvoudig op de drukker
te drukken, kan de drukker het
verbindingspunt weer openen
en de aangesloten geleider
verwijderen.

JE VOORDELEN IN ÉÉN
OOGOPSLAG:

CLICK
& COLLECT

Eenvoudig!
Materiaalbesparende bedrading zonder gereedschap
en tijdrovend krimpen van
adereindhulzen

Snel!
Dankzij het unieke “muizenval-principe” wordt de SNAP
IN-verbinding in recordtijd tot
stand gebracht
Veilig!
Beveiliging die je kunt horen!
Een hoorbaar “klik”-geluid duidt op een beveiligde
verbinding
Economisch!
Aanzienlijke versnelling van
de installatie- en onderhoudsprocessen door middel van
geminimaliseerde tijd- en
materiële uitgaven
Ready-to-robot!
Met de innovatieve SNAP
IN-aansluiting kunnen volledig geautomatiseerde bedradingsprocessen werkelijkheid
worden
Gemakkelijk!
Geïntegreerd testpunt en
drukker om het aansluitpunt
te openen voor gemakkelijk
onderhoud en herbedrading
Meer informatie:

WIJ STAAN VOOR JOU KLAAR

Meer informatie op:
www.eaton.be/DM1 & www.eaton.be/DG1
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—
System pro E® energy L/M & Combi
Beyond connected, with simple
and flexible configuration

System pro E® energieverdeelkasten, die ideaal zijn voor elk type installatie
in commerciële en industriële omgevingen, vereenvoudigen de configuratie
dankzij hun flexibele modulaire systeem. Het assortiment omvat wand- en
vloerstaande kasten van plaatstaal, met beschermingsgraden tegen stof en
water tot IP43 en IP55 (op aanvraag). Dankzij een gemeenschappelijk
binnenwerk (System pro E® energy Combi) en rails kunnen alle types ABB
laagspanningsapparaten gemakkelijk worden geïntegreerd, zodat
verdeelborden tot 630 A kunnen worden samengesteld. System pro E®
energy onderverdelers maximaliseren de flexibiliteit, bieden 20% meer
bedradingsruimte, hebben 30% minder voorraad nodig en besparen tot
40% op montagetijd. abb.com/lowvoltage
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