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Via een optionele uitbreidingskaart 

biedt de regelaar nu ook SS1 (safe 

stop 1), SBC (safe brake control), 

SLS (safety limited speed), safe 

direction en safe speed monitor
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Nieuwe generatie Hitachi
PLC’s en frequentieregelaars
met nog meer functionaliteit

TEKST / Ad Spijkers 

FOTO’S / Hiflex Automatiseringstechniek

De PLC’s en frequentieregelaars van HITACHI hebben een reputatie opgebouwd als degelijke en 

betrouwbare apparaten. Maar op zeker moment gaan essentiële onderdelen uit productie. Reden voor het 

Japanse merk om na ruim tien jaar een volgende generatie met veel meer functionaliteit te introduceren. 

HIFLEX in Ridderkerk brengt ze in Nederland op de markt.

D
e besturingen en regelaars van Hitachi gaan 

zelden stuk en blijven lang in productie; meer 

dan tien jaar is geen uitzondering. Dat maakt 

de besturingen en regelaars interessant voor 

industriële applicaties. Maar uitfasering 

van onderdelen was voor Hitachi een belangrijke reden om 

nieuwe series PLC’s en frequentieregelaars te ontwikkelen. 

De nieuwelingen beschikken over een verder uitgebreide 

functionaliteit, ondersteunen veel communicatieprotocollen 

en zijn gemakkelijk te installeren en programmeren via Codesys. 

De frequentieregelaar is ook te programmeren met Hitachi’s 

eigen tool ProDriveNext.

Maritiem en offshore
De nieuwe SJ-P1 frequentieregelaar is de opvolger van de 

SJ700-serie. Deze is inmiddels ruim tien jaar oud, met een ‘midlife 

update’ in de vorm van de SJ700-D en SJ700-B. Nieuw voor Hitachi 

is, dat de regelaars zijn voorzien van een groot kleurendisplay. 

Deze tekstdisplays kunnen bovendien in tien talen worden inge-

steld – waaronder voor het eerst in het Nederlands.

Belangrijk voor bepaalde marktsegmenten, met name de 

maritieme wereld en de offshore, is dat nu netspanningen tot  

500 V +10 %/-15% mogelijk zijn. Dat was bij de SJ700-serie beperkt 

tot 480 V +10%/-15%. Dit maakt de nieuwe regelaar interessant 

voor de maritieme wereld en offshore, waar behoorlijke schom-

melingen in de boordnetten kunnen voorkomen (eilandbedrijf).

Hitachi regelaars konden dankzij de in eigen huis ontwik-

kelde vectorregeling altijd al een hoog startkoppel leveren bij lage 

frequenties. Dat geldt ook voor de nieuwe serie. De frequentiere-

gelaar is daardoor heel geschikt voor koppelregeling, bijvoorbeeld 

het op spanning houden van papierrollen tijdens het op- of afwik-

kelen. Dat is mogelijk zonder encoder-terugkoppeling.

‘De nieuwe regelaar is interessant voor maritiem 

en offshore, waar behoorlijke schommelingen in 

de boordnetten kunnen voorkomen’

De nieuwe SJ-P1 frequentieregelaar is voorzien van een helder kleurendisplay dat op twaalf 

talen kan worden afgesteld, waaronder Nederlands

>
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boven die 60 s komt. In veel applicaties is dat ruim voldoende 

om op toeren te komen.”

Gain mapping functie
Bijzonder is ook dat de nieuwe regelaar kan worden uitgerust 

met een remshopper tot en met 45 kW. Verder telt de regelaar 

een viervoudige PID-functie ten behoeve van voorkoming van 

het waterhamereffect, slaapfunctie, dancer-regeling, wikkel-

inrichtingen en multifeedback sturingen. Ook heeft de SH-P1 een 

gain mapping functie; deze is bijvoorbeeld nuttig ter voorkoming 

van het slingereffect bij hijstoepassingen. Tot slot noemen we 

de surge suppression functie die beschadiging van de isolatie 

van de motorwikkelingen voorkomt en de levensduur van de 

motor verlengt.

Op dit moment gaat Hitachi in de SJ-P1 serie tot 132 kW 

‘normal duty’, dat is 160 kW voor de ‘light’ en ‘very light duty’. 

Over één à twee jaar moet de range op 400 kW zitten, ook de 

bovengrens voor de huidige SJ700-serie. Hitachi heeft aangekon-

digd dat het vermogen nog verder omhoog gaat, alleen is nog 

niet bekend wanneer.

Nieuwe processoren
In de SP-J1 zit een nieuwe generatie processoren. Dankzij de 

nieuwe processor is de koppelregeling nog verder verbeterd en 

De SJ-P1 heeft al de nodige ingebouwde functionaliteit, 

toch is er ruimte voor drie optiekaarten. De gebruiker kan een 

uitgebreide encoderkaart plaatsen om bijvoorbeeld een master-

slave-regeling te maken voor positie gelijkloop van twee syste-

men. Via de slots kan de regelaar ook op een netwerk worden 

aangesloten, zoals Profinet of EtherCAT. De slots kunnen ook 

worden gebruikt voor een safety-kaart. Standaard beschikt de 

SJ-P1 net als de SJ-700 alleen over STO (safe torque off). Via de 

uitbreidingskaart biedt de regelaar nu ook SS1 (safe stop 1), SBC 

(safe brake control), SLS (safety limited speed), safe direction en 

safe speed monitor.

Triple rating
Een belangrijk verschil met de vorige generatie is, dat de SJ-P1 

‘triple rating’ is. Dit betekent dat de regelaar geschikt is voor 

drie soorten belastingen. Bepaalde applicaties zoals een pomp 

hebben bij aanloop geen grote overcapaciteit nodig, bijvoorbeeld 

120%. Ze vallen onder ‘very light duty’. Bij een kraanapplicatie heb 

je vaak juist wel een hoge aanloopstroom nodig, bijvoorbeeld 

200%. We spreken hier van ‘normal duty’. Daarnaast zijn er veel 

applicaties waarbij aanloopstromen van 150% worden gevraagd. 

Dit noemt Hitachi ‘light duty’.

Hitachi heeft alle drie modussen in één regelaar gestopt. Dat 

betekent dat één regelaar, afhankelijk van de ingestelde modus, 

een vermogen van (bijvoorbeeld) 11 kW tot 15 kW bestrijkt. Dat 

betekent dat een machine- of installatiebouwer die in dezelfde 

vermogensrange verschillende aanloopkarakteristieken kent, 

maar één regelaar nodig heeft. Dit maakt het qua logistiek en 

onderhoud een stuk gemakkelijker.

Aanloopstroom
Drie vermogens uit één en dezelfde regelaar, terwijl de vermo-

genscomponenten hetzelfde zijn? Dat vraagt om nadere uitleg. 

Product specialist Jeffrey Jaake: “Het heeft te maken met de aan-

loopstroom. In ‘very light duty’ kan de regelaar 110% leveren 

gedurende 60 s. In ‘light duty’ is dat 120% gedurende 60 s en in 

‘normal duty’ is dat 150% gedurende 60 s en 200% gedurende 

3 s. In het laatste geval kun je uit een 11 kW nominaal nog maar 

7,5 kW halen. Het is vooral een thermisch verhaal. Bij een hoge 

aanloopstroom wordt de vermogenselektronica veel zwaarder 

belast. Wilde je in de vorige serie een regelaar van 11 kW maar 

je had echt die 110% aanloopstroom nodig, dan moest je naar 

een regelaar van 15 kW die groter en duurder is. De gebruiker 

is met de SJ-P1 dus goedkoper uit. Af fabriek wordt de regelaar 

geleverd als ‘normal duty’. Via parameters kun je dat veranderen 

naar ‘very light duty’ of ‘light duty’. Het aantal starts en stops 

per uur is niet zo belangrijk; je moet vooral zorgen dat je niet 

||| HIFLEX

Hiflex in Ridderkerk is opgericht in 2000, als spin-off van 

het toenmalige Vector Aandrijftechniek, inmiddels SEW-

Eurodrive. Van deze Rotterdamse onderneming werd behalve 

een aantal vertegenwoordigingen (waaronder Hitachi) ook 

de ondernemingsfilosofie meegenomen. Het komt neer op 

‘zorg goed voor je klanten en voor je personeel’. Het eerste 

uit zich onder meer in vlotte toegankelijkheid, meedenken 

met klanten, het bieden van trainingen, goede service en 

snelle levering. Als de klant daar behoefte aan heeft, kan 

ook een stuk pre-engineering en programmering worden 

verzorgd. Naast het blijven volgen van alle technologische 

ontwikkelingen bij de vertegenwoordigde technologiebedrijven 

is het vinden van vakbekwame technisch-commerciële 

medewerkers voor binnen- en buitendienst de belangrijkste 

uitdaging voor het bedrijf. Er zijn mogelijkheden tot groei op 

bestaande en nieuwe markten, dus personele uitbreiding is 

gewenst. Hebt u ambities in techniek en commercie, dan weet 

u wie u kunt bellen.

Hitachi heeft een 

eigen regeling voor de 

pulsbreedtemodulatie, 

waardoor de spanning 

op de motoraansluiting 

wordt beperkt tot 

minder dan twee keer 

de spanning van de 

tussenkringspanning. 

Dit heeft een 

gunstige invloed op 

de levensduur van de 

elektromotor
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De Hitachi HX is een snelle krachtige PLC die ook connectiviteit naar de cloud biedt

leverbaar zijn. Voor de HX geldt volgens Hiflex hetzelfde als voor 

de EH150: ‘install and forget’. Eenmaal in bedrijf gesteld blijft de 

besturing gewoon draaien. Eigen testen in Ridderkerk hebben 

aangetoond dat de betrouwbaarheid zelfs nog hoger is dan de 

fabrikant opgeeft.

Met een nieuwe processor en veel geheugen is het een 

krachtige en snelle besturing. Een stap voorwaarts is, dat de 

besturing het EtherCAT protocol ondersteunt. Voor communica-

tie met hogere systemen wordt OPC UA ondersteund. Standaard 

is de nieuwe PLC te programmeren via Codesys V3.5. Dat maakt 

het voor programmeurs goedkoper (de standaard Codesys is 

gratis te downloaden, een aangepaste versie vaak niet) en 

gemakkelijker. Er is een ruime functiebibliotheek beschikbaar, 

onder meer voor communicatie met de regelaars van Hitachi 

en Invertek. 

Hitachi biedt in de HX-serie een aantal modellen. Alle hebben 

een USB-aansluiting, ondersteunen maximaal vijf lokale uit-

breidingsracks en kunnen fungeren als onder andere EtherCAT 

master. Ze ondersteunen de vijf programmeertalen van IEC 61131-3 

(LD, IL, FBD, SFC en ST) plus CFC (Continuous Function Chart). 

De basis is het Standard Model met 8 Mb geheugen en twee 

ethernetpoorten. Het Full Function Model heeft 16 Mb geheu-

gen, drie ethernetpoorten en voorzieningen voor een SD-kaart 

en RS-485 communicatie. Het Motion Model biedt bovendien 

soft motion, zodat ook servomotoren zijn aan te sturen. Het 

Redundant Model heeft boven de features van het Full Function 

Model een redundante CPU. Verder is er een uitvoering specifiek 

voor CNC-machines en een zogeheten Hybrid Model.

Koelsystemen en machinebouw
Hiflex levert de oude en de nieuwe besturing onder meer voor 

de koelingsmarkt. In deze sector zijn continue beschikbaarheid en 

hoge betrouwbaarheid essentieel. Een koelhuis moet er bij +35°C 

op kunnen vertrouwen dat de temperatuur binnen een nauwe 

bandbreedte blijft. Een langdurige uitval kan leiden tot het verlies 

van vele tonnen aan vers fruit, groenten en vlees, chemicaliën 

of farmaceutische producten. Een tweede marktsegment is de 

speciale machinebouw. Ook installatiebedrijven en paneelbou-

wers zijn regelmatige afnemers. Klanten combineren steeds meer  

een Hitachi PLC en frequentieregelaar omdat de communicatie 

tussen beide de laatste jaren sterk verbeterd is.

Voor de nabije toekomst kijkt Hitachi (uiteraard) naar de 

mogelijkheden die het Industrial Internet of Things en de cloud 

bieden. Op dit moment kan het concern daaraan nog niets 

bieden, hoewel de HX door de ondersteuning van OPC UA wel 

connectiviteit naar de cloud in zich heeft.<

www.hiflex.nl

De HX-serie is de 

opvolger van de EH150-

serie, maar werkt 

uitstekend samen 

met de voedingen en 

uitbreidingsmodules 

van deze oudere 

generatie
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werd een groter display mogelijk. De snellere processor biedt ook 

meer mogelijkheden voor de software; zo wordt de gebruiker 

beter ondersteund bij programmering en inbedrijfname. Qua 

eindtrap is er niet veel veranderd; Hitachi blijft bij de bestaande 

beproefde technologie die in de praktijk zeer betrouwbaar is 

gebleken.

Bijzonder ten opzichte van de voorgaande serie is dat een 

encoder direct op een standaard ingang is aan te sluiten. Dat 

bespaart de machine- of installatiebouwer een aparte (prijzige) 

encoderkaart. Dat betekent dat de regelaar goedkoper positi-

oneertaken kan uitvoeren dan in het verleden. Overigens is de 

SJ-P1 ondanks de voordelen toch al iets goedkoper dan de SJ700.

De SJ700 gaat eind dit jaar uit productie. Hiflex verwacht de 

regelaar nog een jaar uit eigen en fabrieksvoorraad te kunnen 

leveren. De nieuwe regelaars zijn qua afmetingen gelijk aan de 

oude, wat migratie vergemakkelijkt. Om het voor klanten nog 

gemakkelijker te maken, heeft Hitachi een tool ontwikkeld, die 

de parameters uit de oudere generatie kan halen en omzetten 

naar de nieuwe generatie.

Net als de SJ700 is de SJ-P1 een allround regelaar. Een bekende 

applicatie is pompaandrijving. De regelaar is standaard voor-

zien van typische pompfuncties zoals droogloopdetectie en PID-

regeling met speed-mode. Maar doordat de regelaar in ‘high 

duty’ een hoog koppel kan genereren, is hij ook geschikt voor 

kraan- en liertoepassingen.

Nieuwe PLC-generatie
Behalve nieuwe regelaars introduceerde Hitachi ook de 

volgende PLC-generatie, de HX-serie. Het is de opvolger van 

de EH150-serie, die al ruim twintig jaar bewijst een stabiele en 

betrouwbare PLC te zijn. De huidige generatie gaat eind dit jaar 

uit productie omdat bepaalde elektronicacomponenten niet meer 
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