
Al 20 jaar geleden dachten sommigen dat de PLC zijn 
langste tijd zou hebben gehad en dat de besturingen snel 
zouden worden overgenomen door IPC’s. De tijd heeft 
ons geleerd dat vooral daar waar hoge eisen worden 
gesteld aan de continuïteit van het proces en redundantie 
de PLC een stabielere besturing biedt dan een IPC.  
Hierdoor groeit wereldwijd het gebruik van de PLC  
jaarlijks nog steeds. 
Doordat de eisen aan de grootte van de te hanteren 
programma’s, het programmeergemak en de communicatie-
mogelijkheden steeds verder zijn toegenomen heeft Hitachi 
de nieuwe serie HX ontwikkeld. Dit heeft geleid tot een 
revolutionair ontwerp van een Proces Automation Control-
ler, PAC. Dit is eigenlijk een “zware” PLC die tevens aansluit 
op de trend “IoT” (Internet of Things) door de OPC-UA 
koppelings mogelijkheid.
De HX-serie is voorzien van een krachtige Arm  
Cortex processor. CODESYS versie 3 wordt de 
gebruiker geboden als PLC platform. E.e.a. 
resulteert in een supersnelle data verwerking 
van 1 ns per byte. 
 
De programmeur kan kiezen uit de 5 programmeertalen die 
compatibel zijn met de IEC61131-3. Het basisrek waarop  
11 modules, de CPU en de voeding worden gemonteerd 
kan worden uitgebreid met max. 5 uitbreidingsrekken zodat 
in totaal 66 modules kunnen worden ingezet. Bij het gebruik 
van 64 puntsmodules wordt dan een max. aantal van 4224 
I/O bereikt.

De PAC kan worden ingezet in een brede reeks van indus
triële toepassingen zoals:
•  Verpakkingsindustrie
•  Intern transport applicaties
•  Werktuig machines
•  Semiconductor industrie
•  HVAC sector
•  Voedingsmiddelen industrie
•  Waterzuiveringsinstallaties
•  Kunststof industrie
•  Medische apparatuur

Belangrijke gebruikers voordelen van de nieuwe HX serie:
•  Gebruikszekerheid van de PLC.
•  Onderhoudsvrij batterijloos retentive geheugengebied van 

0,5Mb. Hierdoor gaan recepten en machine statussen ook 
bij langere stilstand van de installatie niet verloren. 

•  Zeer groot gebruikersgeheugen van 8Mb in het basis 
model en 16Mb in de grotere types.

•  Naar keuze USB en SD geheugen toe te voegen voor 
onder andere data logging tot 32Gb.

Graag is HIFLEX u van dienst bij de keuze van een product of een  
advies in het gebruik. Onze medewerkers beheersen de aandrijf-
techniek en besturingstechniek als geen ander!

De HIFLEX medewerkers staan voor u klaar onder het motto: LET US SIMPLY BE SUPPORTIVE!

IN DIT NUMMER:
•  Hiflex maakt het u gemakkelijk
•  Nieuwe Hitachi HX-serie PAC
•  Invertek ODE-3 enthousiast ontvangen
•  Invertek Lift regelaar
•  Over Invertek
•  Mitsubishi servo-systemen en ondersteuning
•  Farm Frites kiest voor Mitsubishi frequentieregelaars van Hiflex 
•  Exor bedienpanelen voor iedere toepassing
•  Altijd de juiste signaalconverter op voorraad met Seneca
•  Terugblik Reliance Developer Day
•  Veiligheid bij Hiflex

Mitsubishi Factory Automation 
en de sterke Hiflex support ook 
op Servosystemen
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•  Toegang ook van buitenaf via gebruikers registratie. Niet 
geautoriseerde toegang van buitenaf wordt geblokkeerd.

•  OPC-UA server functie, NTP, FTP, MES en SCADA koppe-
ling. 

•  De 2 of 3 (afhankelijk van type) ingebouwde Ethernetpoor-
ten bieden ongekende communicatie mogelijkheden.

•  Diverse protocollen: EtherCAT Master, Profibus, Modbus, 
DeviceNet.

•  Alle modules uit de eerdere EHV+ serie kunnen worden 
toegepast.

•  Standaard WEB visualisatie, het monitoren via een Web 
Browser, is mogelijk zonder hiervoor een HMI specifiek voor 
te bereiden. Onderhoud en inspectie op afstand is hierdoor 
mogelijk. Ook het uitvoeren van diagnoses en het besturen 
op afstand is mogelijk. 

Vanaf juli 2016 worden de eerste 2 CPU varianten geboden. 
Later dit jaar volgt een uitvoering met softmotion sturing en 
een redundant uitvoering.
 
Een softmotion CNC functionaliteit met besturingsmogelijk-
heid voor meerdere assen tegelijkertijd is mogelijk. CNC en 
robot functies staan hierdoor ter beschikking. 

Introductie korting:
Bij uw eerste opdracht voor een HX PLC ontvangt u een extra 
korting van 5%.

Koerier
Eisen gesteld aan PLC’s worden steeds zwaarder. 
Hitachi speelt hierop revolutionair in met een nieuwe 
generatie industriële besturingen: de HX-serie.

“IoT” toepassingen door 
OPCUA koppeling



In de vorige koerier introduceerden we de nieuwste serie 
frequentieregelaars van Invertek. Inmiddels wordt de serie 
ruimschoots in Nederland ingezet maar ook wereldwijd is 
de ODE3 frequentieregelaar een groot succes. Door zijn 
“Easy to use” principe, kortsluitvaste uitgangen en een 
grote variatie aan bouwvormen is deze Sensorless Vector 
Control Invertek regelaar in veel situaties toepasbaar.

We vatten de belangrijkste eigenschappen samen: 

Sensorless Vector Control voor alle motor typen

Precies en betrouwbaar regelen van IE2, IE3 & 
IE4 motoren.
•  Inductiemotoren (IM)
•  Permanent magneet motoren (PM)
•  Brushless DC motoren (BLDC) 
•  Synchrone reluctantie motoren (SynRM)

Simpel in bedrijf te stellen
Slechts 14 parameters zijn nodig voor de basis 
setup. Default settings zijn geschikt voor vele 
applicaties. De klemmenstrook is zo uitgevoerd 
dat de regelaar makkelijk is aan te sluiten.

Intuïtief in te stellen
De nauwkeurige regeling van de motoren is 
makkelijk uit te lezen en te bedienen door een 
overzichtelijk display met bedientoetsen.

Applicatie Macro’s
Schakelt makkelijk tussen Industriële, Pomp & 
Ventilator modes voor het snel inbedrijfstellen 
van de Optidrive E3.
 

Intern Categorie C1 EMC Filter
Een intern filter in de Optidrive E3 bespaart 
kosten en tijd voor installatie.
Cat C1 volgens EN61800-3:2004 

Bij aanschaf van uw eerste Invertek frequentieregelaar 
kunt u gratis deelnemen aan een producttraining. Na de 
deelname ontvangt u een Optistick voor eenvoudige copy/
paste van parameter instellingen en voor het overdragen van 
parameter instellingen via Bluetooth.

De invertek regelaars genieten in de Nederlandse  
indus trie inmiddels een goede bekendheid. Dat Invertek 
al jarenlang wereldwijd, inmiddels een 2e generatie 
regelaars biedt die speciaal ontwikkeld zijn voor de 
liftindustrie, is nog wat onbekend. Ook bij de ontwikke
ling van deze regelaars heeft het “Easy to Use” concept 
en dus eenvoudige inbedrijfstelling centraal gestaan. 
De Optidrive Elevator frequentieregelaars van Invertek 
worden geleverd in de vermogensrange van 0,75 tot 
en met 37kW en zijn geschikt voor zowel “geared” als 
“gearless” systemen.

Er kan worden gekozen voor zowel open- als closedloop 
aansturing (aanbevolen) waarbij de regelaar kan worden 
voorzien van een interface voor de meest gebruikelijke enco-
der standaarden die in de liftindustrie worden gebruikt, met 
name: EnDat 2.1 & 2.2. of de SinCos encoders. 

De regelaars zijn geschikt voor standaard als hoogpolige 
liftmotoren van de meeste fabricaten voor lifttoepassingen 
met een maximum snelheid tot 2 m/sec. Een ruime ervaring 
is aanwezig voor de volgende motorfabrikaten:

•  Leroy-Somer •  Elektropohony
•  Lafert •  Ziehl – Abegg
•  Akis •  Torin
•  Kone •  EMF

Doordat de regelaars standaard geschikt zijn voor zowel 
permanent magneet als inductiemotoren kunnen ze flexibel 
worden ingezet. Voor lifttoepassingen worden alleen PM 
motoren ingezet waarbij de permanent magneet motoren in 
de rotor zijn geplaatst. 

Comfortabel voor de gebruiker 
De regelaar biedt 5 onafhankelijke “S-krommen” zodat de 
versnelling en afremming optimaal op de specifieke lift kan 
worden ingeregeld. Omdat in sommige gebouwen de vloer-
hoogte kan verschillen, denk aan parkeergarages, bieden de 
regelaars een “short floor” functie zodat lange kruipsnelheden 
kunnen worden vermeden. Door de hoge schakelfrequentie 
van maximaal 32 kHz ontstaat er gering geluid in de liftmotor. 
Het speciaal ontwikkelde algoritme voor de aansturing van de 
rem waarborgt een veilige en comfortabele interactie tussen 
de motor en de rem.

De Invertek liftregelaars bieden nog een aantal specifieke 
functies waaronder:
•  Anti terugrol functie (met encoder mogelijk)
•  Reddingsmode indien gebruik wordt gemaakt van een 

externe UPS (True sine wave)
•  Ingebouwde PLC-functie voor specifieke besturingswensen
•  ModBus of CANopen als standaard veldbus 
•  100% vollast bij 50 graden C zonder vermogens reductie
•  “Safe torque Off” functie (TüV gekeurd )
•  Uitgang voor aansturing van een motorschakelaar volgens 

SIL 3

De eenvoudige inbedrijfstelling wordt mogelijk gemaakt 
doordat in de fabriek reeds de parameters voor een eenvou-
dige liftaansturing van te voren zijn ingesteld. Bij aanpassing 
van de parameters kan worden gekozen voor het gebruik van 
eenheden die in de liftindustrie gebruikelijk zijn. Bijvoorbeeld: 
m/sec i.p.v. r/min.
Voor het automatisch aanpassen van de regelaar op de moto-
reigenschappen (autotuning) hoeft de motoras niet te bewe-
gen. Praktisch betekent dit dat de liftkabels niet behoeven te 
worden verwijderd. Doordat de motorrem niet gelicht hoeft te 
worden is het niet nodig om de lift mechanisch te ondersteu-
nen of te borgen. Deze twee aspecten leveren een enorme 
tijdsbesparing op de totale inbedrijfstelling van de lift.

Invertek biedt ook frequentieregelaars voor de liftindustrie

“Ongeëvenaard eenvoudige inbedrijfstelling”

Nieuwe Invertek ODE3 wordt 
enthousiast ontvangen



Indien gewenst kan de inbedrijfstelling draadloos via Blue-
tooth worden gerealiseerd door gebruik te maken van de 
“Optistick” met de Optitools studio PC software. Door het 
gebruik van hoogwaardige koelventilatoren in de regelaars 
produceren zij weinig geluid en is men verzekerd van een 
lange levensduur. De compacte afmetingen vereenvoudigen 
de installatie.

Voor meer informatie vraagt u naar de afdeling verkoop 
Invertek frequentieregelaars.

Invertek is in 2016 een programma gestart om de 
productie capaciteit te laten groeien naar 400.000 
frequentieregelaars per jaar.

Thans wordt er hard gewerkt aan de realisatie van een nieuw 
productiecomplex met een oppervlakte van 5000m2 naast 
het huidige hoofdkantoor in Welshpool te Wales. Hierdoor 
is de voortdurende groei in de wereldwijde vraag naar de 
innovatieve regelaars en handhaving van optimale service en 
support gewaarborgd. 

Operations Director, Charles Haspel voegt toe: “Invertek 
Drives’ groei wordt door innovatie gedreven en ondersteund 
door productiemiddelen van wereldklasse. De uitbreiding is 
nodig om de productiecapaciteit te verhogen en een steeds 
verdergaande perfectionering te realiseren op het gebied van 
materiaal, productie, distributie en efficiëntie”. 

Charles vervolgt: “Invertek Drives produceert zeer innova-
tieve, easy to use , frequentieregelaars die energie besparen 
in industriële en domotica installaties. In samenwerking met 
de regering van Wales wordt een leidende technologie met 
hoogontwikkelde productiemedewerkers gecreëerd om 
wereldwijd de concurrentie verder aan te kunnen gaan.

Voortdurende groei bij Invertek.

Waar een eenvoudige inbedrijfstelling toe kan leiden…..

Beschikbare documentatie:
•  De Optidrive Elevator brochure
•  Optidrive Elevator Case studies

Introductie aanbieding:
Bij aanschaf van de eerste Invertek frequentieregelaars kunt 
u gratis deelnemen aan een producttraining. Na de deel-
name ontvangt u een Optistick voor eenvoudige copy/paste 
van parameter instellingen en voor het overdragen van para-
meter instellingen via Bluetooth.

ACTIES &
KORTING
ACTIES &
KORTING

Om op makkelijke manier aan onze nieuwe producten te 
wennen bieden wij tot het eind van het jaar aantal kennisma-
kingsaanbiedingen. Bij de aanschaf van een eerste:
•  Invertek frequentieregelaar kunt u gratis deelnemen aan 

een producttraining. Na de deelname ontvangt u een 
Optistick voor eenvoudige copy/paste van parameter instel-
lingen en voor het overdragen van parameter instellingen 
via Bluetooth

•  Mitsubishi servo-systeem kunt u gebruikmaken van een 
halve dag producttraining door één van onze servo-specia-
listen bij Hiflex.

Ontwikkelingen op het 
gebied van de SCADA 
(Supervisory Control 
and Data Acquisition).

Zoals inmiddels traditie 
is geworden, werd ook 
dit jaar weer in mei de 
Reliance Developer Day 
bij Hiflex gehouden. 

Aan deze dag wordt vooral deelgenomen door systeem-
integratoren en programmeurs die regelmatig met de soft-
ware werken. Vanaf leverancierszijde was de internationale 
directeur verkoop aanwezig en één van de ontwikkelaars van 
het Reliance SCADA pakket. Net als in eerdere jaren trok de 
bijeenkomst weer veel belangstelling. Het trainingscentrum 
van Hiflex was goed bezet met bezoekers die werden geïn-
formeerd over de laatste ontwikkelingen in het softwarepak-
ket. Aan de hand van uitgewerkte voorbeelden werd e.e.a. 
beeldend toegelicht. Voor de leverancier van Reliance is de 
RDD dag altijd weer een bron van inspiratie en ideeën door 
de inbreng van de deelnemers.

De belangrijkste nieuwe thema’s die de revue passeerden:
•  Gebruik van IP camera’s in combinatie met Reliance
•  Uitbreiding van alarmfuncties zoals het werken met filters 

en gebruikersgroepen
•  Nieuwe scriptfuncties

•  Hitachi HX PLC ontvangt u een extra korting van 5% en 
mag u deelnemen aan de CoDeSys workshop.

•  Hitachi frequentieregelaar kunt u gratis deelnemen aan 
de Hitachi regelaar training bij Hiflex.

•  Exor bedienpaneel ontvangt u een extra korting op het 
bedienpaneel van uw keuze en de software JMobile. Belt 
u voor een starterkit maataanbieding?

•  Seneca converters ontvangt u een extra korting van 
7,5%.

•  Reliance Scada pakket kunt u gratis aan de Scada-trai-
ning deelnemen.

Hiflex maakt het u gemakkelijk:

Terugblik Reliance Developer Day 2016
•  Dynamische Window-templates waardoor de ontwikkeling 

van een project nog sneller gaat.
De gehele meeting vond plaats in een open en ontspannen 
atmosfeer.
Leuke bijkomstigheid voor Hiflex was de uitreiking van de 
prijs als beste distributeur in Europa in 2015. Voor de toeken-
ning van de prijs wordt gekeken naar verkoopresultaat en 
klantgerichte ondersteuning. 

Uitreiking distributeur van het jaar 2015 aan Hiflex

Reliance SCADA: 
Reliance SCADA is een krach-
tig en gebruikersvriendelijk 
SCADA-systeem. Het onder-
scheidt zich door de hoge 
stabiliteit, netwerk en commu-
nicatiemogelijkheden via het 
internet (Web-visualisatie).
Reliance SCADA wordt inter-
nationaal verkocht en ingezet 
in kleinere maar ook grote 
en uiterst kritische processen zoals landelijke gasdistributie 
systemen en de Metro aansturing en monitoring in Praag. 

Reliance SCADA is verrassend aantrekkelijk geprijsd.

Vraag voor meer informatie naar de uitgebreide documentatie.



Exor bedienpanelen voor iedere toepassing
Wereldwijd heeft Exor zich de laatste jaren ontwikkeld 
tot één van de grootste en toonaangevende producen
ten van bedienpanelen. Exor is opgericht in 1971, de 
oorspronkelijke activiteit van het bedrijf was het produce
ren van klantspecifieke elektronica. De ervaring van Exor 
met het ontwikkelen en produceren van bedienpanelen is 
rond 1990 begonnen. Na gestart te zijn met bedienpane
len voor de industrie (UniOP) heeft men later bedienpa
nelen speciaal ontwikkeld voor de maritieme (NaviOP) en 
gebouwautomatisering (DomiOP). De bedienpanelen zijn 
de belangrijkste te produceren producten bij Exor. Men 
legt zich de laatste jaren echter ook toe op de ontwikke
ling van klantspecifieke embedded applicaties. 

Hiervoor heeft men speciale 
ontwikkeltools ontwikkeld 
zodat de ontwerper snel tot 
een optimaal eindresultaat 
komt. Ook heeft men een 

aantal hardware platforms ontwikkeld waarvan de Exor 
Embedded uS03 module een voorbeeld is. Deze module is 
uitgevoerd met i.MX 6 Quad/Dual/DualLite/Solo core ARM 
Cortex-A9 processor met het vermogen met een hoge snel-
heid meerdere taken gelijktijdig uit te voeren. Dit maakt 
hem tevens geschikt voor multimedia toepassingen. Bij de 
ontwikkeling heeft centraal gestaan: hoge betrouwbaarheid 
geschikt voor veeleisende omgevingen, hoge prestaties, laag 
vermogensverbruik, optimale MTBF voor 24/7 inzet. 
Vooral bij gebruik van zeer grote aantallen in bijvoorbeeld in 
de apparatenbouw kan de inzet van een embedded oplos-
sing interessant worden.

De Exor bedienpanelen zijn industrieel robuust en universeel 
ontworpen en ondersteunen een breed scala van communi-
catieprotocollen. Het opzetten van de communicatie met uw 
controller of PLC is daarom eerder een kwestie van configure-
ren dan programmeren.
Niet onbelangrijk: De verschillende modellen Exor pane-
len zijn gedurende een lange tijd beschikbaar. Sommige 
modellen zijn >10 jaar geleden geïntroduceerd. Opvolgers 
hebben vaak gelijke inbouwmaten en aansluitingen. Dit geeft 
con tinuïteit.

Exor biedt een bedienpaneel speciaal voor de voedings
middelen industrie

 

Frequent schoonmaken onder hoge druk met agressieve 
schoonmaakmiddelen is geen probleem voor dit unieke 
bedienpaneel eTOP507MFB. 

De eTOP507MFB t.b.v. food&beverage industrie en 
ontworpen volgens de EHEDG richtlijn.

Exor JMobile programmeersoftware. 
Krachtig en gebruikersvriendelijk 
Exor JMobile Studio is de huidige software voor het program-
meren van Exor JMobile bedienpanelen (vanaf 400-serie). 
JMobile is geïntroduceerd in 2010. De software heeft zich 
dus al enkele jaren in de praktijk bewezen. In tegenstelling 
tot de eerdere configuratie software Designer, is JMobile 
veel meer een softwareplatform. Qua functionaliteit bena-
dert JMobile SCADA software. Ook wordt JMobile constant 
doorontwikkeld, circa twee keer per jaar wordt een update 
vrijgegeven. De bestaande reguliere mogelijkheden, zoals 
we deze gewend waren met de UniOP Designer software zijn 
ook mogelijk met de JMobile software, zoals:
Paswoorden, recepten, ondersteuning meerdere talen, data 
acquisitie, tag editor, tag database, alarm afhandeling, sche-
duler waarmee periodieke acties kunnen worden uitgevoerd.
Voor nieuwe projecten en ontwikkelingen adviseren we dat 
de JMobile software wordt toegepast.

Communicatie op afstand: 
Een Exor JMobile bedienpaneel kan op meerdere manieren 
communiceren:
1.  Remote runtime client. 

Met de meegeleverde JMobile Runtime client kan met een 
PC op afstand in het JMobile project worden ingelogd op 
het paneel waarna de PC werkt als een tweede gebruiker 
op het bedienpaneel.

2.  VNC 
Het JMobile bedienpaneel beschikt over een interne VNC 
server. Indien geactiveerd kan op afstand toegang worden 
verkregen.

3.  Email 
Een Exor bedienpaneel kan een email sturen als macro. 
Deze macro kan worden geïnitieerd met de druk op 
een toets of aan de hand van een gebeurtenis in het 
programma of als gevolg van een alarm, etc.

4.  JM4web 
JM4web houdt in dat het bedienpaneel parallel een 
tweede set van pagina’s heeft. Deze kunnen worden beke-
ken met een HTML5 webbrowser. Dit zijn bijna alle gang-
bare browsers.

JMobile communicatiedrivers sluiten aan op de heden
daagse automatiseringswereld

In Exor JMobile studio versie 2.0.1 software worden commu-
nicatiedrivers ondersteund voor de volgende fabrikaten:

A-B BACnet MS/TP Baldor NextMove
Beckhoff ADS CANopen HMI
CODESYS V2 ETH CT
EIA Ethernet/IP CIP Fatek
GE Intelligent Hitachi 
iPLC CODESYS J1939
Jetter Ext ETH Keyence KV
KNX Koyo 
Lenze Modbus 
NMEA 0183 Omron 
OPC UA Client Panasonic FP
ProConOS ETH Profibus 
Rexroth ROC 
SAIA Simatic 
System variables Uni-Telway
Variables

De meest toegepaste Exor bedienpanelen zijn thans: 

Exor JMobile eTOP500 serie

De eTOP500 serie is bedoeld voor de standaard industri
ele toepassingen.
Panelen uit de 500 serie:
-  hebben een zéér robuuste aluminium behuizing.
-  worden geprogrammeerd met de JMobile software.
-  hebben een IP66 polycarbonaat front met resistive touch.
-  vormen een complete serie van 8 schermafmetingen van 

4,3” t/m 15”.

Exor eTOP 515, 15 inch kleurenpaneel



Het front is verkrijgbaar met verschillende frontfolie kleuren: 
wit, zwart of grijs.
De panelen zijn voorzien van: CE, UL, DNV-keur én hebben 
maar liefst 5 jaar (of 30k uur) garantie. 1 of 2 USB poorten.

Exor JMobile eTOP500 Glas Serie
De 500G-serie, bedoeld voor toepassingen in “lastigere” 
omgevingen.
Panelen uit de 500G serie:
-  hebben een zéér robuuste aluminium behuizing.
-  worden geprogrammeerd met de JMobile software.
-  hebben een IP69K gehard glazen zwart front met capaci-

tieve touch.
-  zijn zeer goed bestand tegen UV-licht (zonlicht).
-  maken gebruik van zg “optical bonding”-techniek en TFT’s 

met high-bright achtergrondverlichting. 
Daarom zijn deze panelen werkelijk superieur uitstekend 
afleesbaar, óók bij direct zonlicht.

-  zijn verkrijgbaar in 3 schermafmetingen: 7”, 10” en 15”.

Panelen uit deze serie zijn voorzien van CE, UL, DNV en ATEX 
en hebben 1 jaar garantie.
IECEx is in voorbereiding en wordt medio 2016 verwacht.
Temperatuur inzetbereik is: -20..60°C.

Exor JMobile eTOP600 serie
eTOP600 serie, bedoeld voor de standaard industriële én 
luxere toepassingen.
Wél de mooie front afwerking van de eTOP500G, niet de 
extreme specificaties.
Panelen uit de 600 serie:
-  hebben een zéér robuuste aluminium behuizing.
-  worden geprogrammeerd met de JMobile software.
-  hebben een IP66 gehard glazen zwart front met capacitieve 

touch.
-  zijn zeer goed bestand tegen UV-licht (zonlicht).
-  zijn verkrijgbaar in 3 schermafmetingen: 5, 7 en 10”.
Panelen uit deze serie zijn voorzien van CE, UL, DNV en ATEX 
én hebben maar liefst 5 jaar (of 30k uur) garantie. Tempera-
tuur inzetbereik is: -20..60°C.

Standaard hebben de panelen de volgende aansluitingen:
-  2x ethernet (10/100 mbit/s)
-  1x seriëel (RS232, RS422, RS485 of MPI)
-  Aansluiting voor SD geheugen en USB (= muis, toetsen-

bord, printer, geheugen, etc).
-  Met een system van PLIO / PLCM modulen is deze configu-

ratie uit te breiden met I/O en of extra interface. (CANopen, 
Profibus, KNX, RS232, RS422, RS485, MPI, Cloud-router, etc)

Exor Plugin modules voor de eTOP500, eTOP500G en 
eTOP600 serie
Afhankelijk van het paneel type worden 1 of 2 plug-in slots 
ondersteund.

Globaal zijn er twee soorten plug-in modulen:
-  PLCM (PLug-in Control Module) Dit zijn modules met een 

interface
-  PLIO (PLug-in IO module) Dit zijn modules met meet/stuur 

in-/uitgangen

Exor biedt een groot scala van plugin modules waaron
der: veldbus, I/O modules en t.b.v. randapparatuur. Hier
onder volgt een overzicht: 
•  PLCM01 -U0P1 CANopen met extensie connector 
•  PLCM01 -U0P2-CDS   CANopen & CoDeSys 2.x softPLC 

unlock met extensie connector 
•  PLCM01 -U0P3-NE  CANopen zonder extensie 

connector 
•  PLCM02 -U001  KNX/EIB (TP interface) zonder 

extensie connector 
•  PLCM02 -U002-CDS  KNX/EIB (TP interface) & CoDeSys 

2.x softPLC unlock zonder exten-
sie connector 

•  PLCM03 -U0P1  RS232 interface met extensie 
connector 

•  PLCM04 -U0P1   RS422, RS485 & MPI interface 
(geïsoleerd) met extensie connec-
tor

•  PLCM05 -U0P2  Verlenging van de extensie 
connector (uitsluitend passief) 
benodigd voor het toepassen van 
een PLIO03 op een eTOP504 of 
605 met extensie connector 

•  PLCM05 -U0P1-CDS  CoDeSys 2.x softPLC unlock 
met extensie connector PLCM06 
-U0P1 Profibus DP Slave module 
(tot 12Mb/s) zonder extensie 
connector

•  PLCM07 -U0P1  Plugin control module voor: 
JMcloud router 2x ethernet,  
1x USB, 1x uSD met extensie 
connector 

• ADP-0001-MPI  Adapterplug voor het aansluiten 
van standaard Siemens Simatic 
MPI bedrading op de seriële 
poort van een 500- / 600-serie 
bedienpaneel.

• PLIO03 -U0P1  IO module, 20 digitale ing,  
12 digitale uitg, 4 analoge ing.  
(4x diff. of 8x enkel), 4 analoge 
uitg, Voor deze module is een Soft-
PLC nodig. (CODESYS v2 of v3) 

• PLIO03 -U0P2-CDS  I/O module voor panelen vanaf 
de eTOP500 series. Incl. softPLC 
(CODESYS v2), 20 digitale ing. 
12 digitale uitg. 4 analoge ing (4x 
diff. of 8x enkel) 4 analoge uitg. 

 

•  PLIO04 -U0P1  IO module 10 digitale ing. en  
10 digitale uitg. 4 temp. Ing.  
(TC of RTD) 4 universele analoge 
ing. met sensorvoeding, 1 analoge 
ing, PTC of TC compensatie. 
Voor deze module is een SoftPLC 
nodig. (CODESYS v2 of v3) 

•  PLIO06 -U0P1  IO module met 8 digitale ing.  
6 digitale uitg. 1 relais uitgang 

•  PLIO06 -U0P2-CDS  IO module inclusief softPLC 
(CODESYS v2) 8 digitale ing.  
6 digitale uitg. 1 relais uitgang 

•  PLIO07 -U001  IO module, 2x relais uit. (1x wissel, 
1x maak/verbreek contact)

Exor eTOP 600 serie

PLI004 I/O module

PLIO07 module



De aanleiding voor een gesprek met Koos van Oord 
(Besturings specialist Inpak) en Henk Nobel (Besturings
specialist Productie) is de keuze vorig jaar van Farm Frites 
om te kiezen voor zo’n 40 nieuwe Mitsubishi frequentie
regelaars. 

Koos van Oord betoogt: “De frites die wij leveren smaakt 
zoals je ze zelf thuis zou bakken”. Dit verklaart de groei van 
het bedrijf de afgelopen jaren, want vooral de kwaliteit van 
het te leveren eindproduct, ingevroren aardappelproducten, 
staat hoog in het vaandel.

“Veiligheid komt als nummer 1, daarna de kwaliteit van het 
eindproduct en daarna pas de te produceren hoeveelheid”, 
geeft Henk Nobel aan.

Aan de ononderbroken voortgang van de productie worden 
natuurlijk hoge eisen gesteld. Dit is één van de redenen om 
voor Mitsubishi regelaars te kiezen. Deze keuze had men 
overigens al meer dan 20 jaar geleden gemaakt en de duur-
zaamheid had zich in deze tijd ruim bewezen.

Waarom de keuze op Hiflex is gevallen voor de levering van 
de frequentieregelaars is vooral de toegankelijke ondersteu-
ning en het feit dat ook in het geval van een calamiteit ook  
’s nachts het magazijn bij Hiflex opengaat om een vervan-
gende regelaar te kunnen leveren. De samenwerking met 
Hiflex, de firma Paree en Farm Frites rond de ingebruikname 
van de nieuwe vriestunnel werd door alle verantwoordelijken 
als vlekkeloos ervaren, mede door de support van de techni-
sche afdeling van Hiflex. Op de vraag of men volgende keer 
weer voor Hiflex zou kiezen sprak een volmondig “absoluut” 
van Henk Nobel boekdelen. 

Farm Frites kiest vooral voor kwaliteit
“Soms is het belangrijk dat je 
gewoon even kan bellen en niet 
eerst een heel handboek moet 
doornemen” voegde hij nog toe. 

Over Farm Frites:
Patat bieden “Die smaakt zo 
zoals men hem thuis bakt” is het 
uitgangspunt voor de kwaliteit. 
Hiervoor koppelt men kennis en 
ervaring van de teler met een 
scherp smaakbewustzijn van de 
markten waarin men opereert. Zo 
wordt tijdens het productieproces 
voortdurend patat afgebakken om 
de smaak, kleur en krokantheid van 
de patat te controleren. Daar waar nodig stuurt men direct bij 
op het productieproces. Hiervoor gebruikt men hoogwaar-
dige palm- en zonnebloemolie. Het familiebedrijf met passie 
voor kwaliteit is in 1971 opgericht. Men legt de nadruk op 
mens en milieu en stelt de klanteis centraal. Hierdoor heeft 
men een internationale groei doorgemaakt en beschikt men 
over 1500 medewerkers in 40 landen. Men heeft over de 
jaren heen verschillende kwaliteit Awards gewonnen.

Het project:
Eerder maakte men gebruik van een vriestunnel van  
+/- 30 meter. Voor de nieuwe vriestunnel met een band-
lengte van zo’n 60 meter die het product geleidelijk op een 
temperatuur van -18 graden brengt, wordt gebruik gemaakt 
van 38 frequentieregelaars uit de Mitsubishi 800 serie die elk 
een ventilator aandrijven. De regelaars zijn voor de centrale 
aansturing via Ethernet met elkaar verbonden. Voor de koel-
compressor wordt een regelaar van 355kW ingezet.  
Door de nieuwe vriestunnel is de productiecapaciteit 
verhoogd en vindt er een betere 
koeling plaats, hetgeen de smaak van 
de patat ten goede komt.

Hiflex stelt voor: 
Mitsubishi Electric MELSERVO MRJ4 serie servoverster
kers en motoren van 0,1 tot en met 55kW
De MELSERVO MR-J4 serie is de “top-range” servo serie van 
Mitsubishi Electric Factory Automation. Deze generatie servo-
systemen biedt een veilige, gebruiksvriendelijke en energie-
zuinige motion control voor machinebouwers, systeeminte-
grators en machine-gebruikers die optimale prestaties van 
hun machines eisen. Bovendien is de MR-J4 serie een signifi-
cante vooruitgang in servosysteem technologie die voordelen 
biedt aan zowel machinebouwers als gebruikers. Bijvoorbeeld 
in de voedingsindustrie is het mogelijk om de installatie te 
upgraden met MR-J4 servotechnologie waarbij de investering 
zichzelf terugverdient in een korte tijd.

De MELSERVO MR-J4 familie maakt het voor machinebou-
wers en eindgebruikers mogelijk de productiviteit te verbete-
ren en de energiekosten te verlagen. Tal van innovatieve en 
gebruiksvriendelijke functies zijn opgenomen om de prestaties 
te verhogen, terwijl de inspanning die nodig is voor enginee-
ring en opzetten van het servo-systemen zijn geminimaliseerd.

Meerassige versterkers
De serie is voorzien van enkel-, dubbel- en drie-assige 
versterkers voor een betere prijs/prestatieverhouding, grotere 
energie-efficiëntie en meer ruimtebesparing. Alle servo 

Hiflex levert en ondersteunt ook Mitsubishi 
servosystemen

versterkers kunnen werken met roterende, lineaire en direct-
drive motoren van andere fabrikanten, naast de Mitsubishi J4 
servomotoren. Versterkers zijn leverbaar voor 200V en 400V 
motoren.
Energiebesparingen zijn ook mogelijk in een servo-systeem.
Door het gebruik van regeneratief remmen kunnen aanzien-
lijke besparingen in energieverbruik worden gerealiseerd 
afhankelijk van de toepassing. In sommige gevallen zijn 
besparingen van 30% mogelijk. Het toepassen van meer-
assige versterkers is de meest effectieve manier om deze 



energiebesparing te bereiken maar regeneratief remmen en 
de daaruit voortvloeiende energiebesparing kan ook over 
meerdere één- of meer-assige versterkers worden geïmple-
menteerd. Volgens Mitsubishi is de MR-J4 serie is de eerste 
familie van de servo’s die specifiek is ontworpen met energie-
besparing in het achterhoofd.

Vereenvoudigde autotuning:
Naast ruimtebesparing in het paneel, is er een belangrijke 
besparing in engineering en inbedrijfstelling tijd dankzij 
de one-touch auto-tune functie. Deze ‘Advanced Vibration 
Suppression Control II’ functie werkt real-time en is dyna-
misch. Hiermee wordt de MR-J4 ‘system tuning’ automatisch 
aangepast als de machine werkomstandigheden na verloop 
van tijd veranderen door slijtage, een productwijziging of 
andere externe factoren. Meer voordelen van de geavan-
ceerde auto-tuning zijn de verbeterde kwaliteit van het 
product en snellere machine cyclustijden.

Communicatiemogelijkheden
Mitsubishi biedt de MRJ4 servoversterkers van 0,1kW 
tot 55kW in drie versies aan:
•  de MR-J4A servo versterker heeft analoge en pulsetrein 

verbindingen en is ontworpen voor conventionele systemen 
en voor toerental, koppel en close-loop positieregeling;

•  de MR-J4B servo versterker is voorzien van Mitsubishi 
Electric SSCNETIII / H communicatie voor een krachtig 
servo netwerk om aan de behoeften te voldoen van geïnte-
greerde automatiseringssystemen waarbij complexe meer-
assige motion control zijn vereist. SSCNETIII / H bestu-
ringsinformatie gaat via een full duplex 150Mbps glasvezel 
bus die het aansluiten en inbedrijfstellen vereenvoudigt. 
Synchrone coördinatie tot 96 assen is mogelijk. 

•  de MR-J4-TM servo versterker is voorzien van EtherCAT 
communicatie. 

Mitsubishi servosystemen onderscheiden zich verder door:
•  Ingebouwde machine conditiebewaking 

Diagnose functie die de toestand van de versterker en de 
applicatie bewaakt en de gebruiker informeert. Dit helpt 
preventief onderhoud, minimaliseert stilstand en verlengt 
levensduur van de machine.

•  Hogere nauwkeurigheid 
De zorgvuldig afgestemde servomotoren zijn standaard 

Seneca heeft nu een aantal Zline modules uitgevoerd met 
een microUSB poort waardoor het mogelijk is deze modu
lus makkelijk en snel zelf te configureren via uw smart
phone of computer. Hierdoor beschikt u altijd over een in 
te zetten converter op locatie.

Voor de configuratie van de  
modules is het volgende nodig:
•  Een Android telefoon, Android 

tablet of computer met de gratis 
Seneca setup App te downloaden 
via de Playstore onder de naam “SENECA 
EASY Setup app”

•  Een standaard USB naar Micro-USB kabel
•  Een OTG kabel (Micro-USB naar USB-female)
 
Afhankelijk van het type worden diverse  
meetsignalen om gezet en geïsoleerd naar een 
industrieel gangbaar meetsignaal. (V/mA)

De volgende uitvoeringen staan ter beschikking: 
Z109REG21

Universele analoge signaal conver-
ter én isolator. De Z109REG2-1 
is een geavanceerde universele 
converter welke praktisch alle gang-
bare meetsignalen kan converteren 
naar standaard V/mA ingangs-
signaal.

Kenmerken:
Analoge ingang:  1 zeer universeel instelbare analoge 

ingang: Spanning (-20..20 volt); 
Stroom (-20..20mA); Weerstand 
(0..20kOhm); Potmeter; Gangbare PT en 
TC temperatuursensoren

Analoge uitgang:  1 universeel instelbare analoge uitgang: 
Spanning (-20..20 volt); Stroom 
(-20..20mA)

Relais uitgang: 1 instelbaar (alarm) relais contact
Isolatie: < 1.500VAC drievoudig geïsoleerd

Altijd de juiste signaal converter op voorraad met de Seneca Zline 
modules met microUSB poort

voorzien van 22-bit absolute encoders, overeenkomend 
met meer dan vier miljoen pulsen per omwenteling. Dit 
resulteert in uitstekende true-loop eigenschappen en een 
maximale nauwkeurigheid van de positiebepaling. 

•  Ingebouwde veiligheidsfuncties 
STO (Safe Torque Off) en SS1 (Safe Stop 1) zijn standaard 
ingebouwd en zorgen er voor dat de veiligheid van het 
servo-systeem voldoet aan EN 61800-5-2. Optioneel 
beschikbaar is SS2 (Veilige stop 2 - met koppelregeling om 
een set positie te behouden), SOS (Safe Operating Stop - 
met stilstand monitoring), SLS (Safe Limited Speed), SBC 
(Safe Brake Control) en SSM (Safe Speed Monitoring).

•  Set-up en diagnostiek 
Programmering met behulp van de MR Configurator2 
software tool. De functies omvatten kalibratie, monitoring, 
uitgebreide diagnostiek, lezen/schrijven van de parameters 
en test de werking. De MR Configurator2 zorgt voor een 
stabiel machine ontwerp van het systeem met een optimale 
controle en kortere set-up tijden.

•  Product compatibiliteit 
De MR-J4 servo-versterkers en motoren zijn backwards-
compatible zodat ze in de plaats van de vorige generatie 
MR-J3 producten kunnen worden gemonteerd. Een J4 
versterker kan bijvoorbeeld in de plaats van een J3 verster-
ker worden geïnstalleerd en kan precies functioneren als 
J3. Evenzo kan een J4 motor een J3 motor vervangen 
omdat de werking en de montage identiek zijn (J4 motoren 
zijn ongeveer 10 procent korter). Dit maakt niet alleen het 
vervangen van componenten gemakkelijker maar stelt ook 
gebruikers in staat de machines eenvoudig te upgraden en 
te beheren.

Onze servo specialisten assisteren u graag bij de selectie 
van het optimale servo-systeem voor uw toepassing. Indien 
gewenst kunt u ook op ons rekenen bij de inbedrijfstelling. 
Uitgebreide documentatie staat op aanvraag ter beschikking.

Introductie aanbieding
Bij aanschaf van eerste Mitsubishi servo-systeem kunt u 
gebruik maken van een halve dag producttraining op uw 
applicatie bij Hiflex.

Overig:  Instelbare resolutie (max 15 bit), 0,1% 
nauwkeurigheid, 50 of 60Hz filtering en 
tijddemping

Bruto stuksprijs: € 200,

Z170REG1
Universele analoge signaal dupli-
cator, converter én isolator.
De Z170REG-1 converteert en 
isoleert een brede serie van 
analoge signalen naar twee stan-
daard analoge uitgangen 
en is eenvoudig te programmeren 
met een Android app, via USB.
 

Kenmerken:
Analoge ingang:  1 universeel instelbare analoge ingang: 

Spanning (0..10 volt); Stroom (0..20mA);  
Potmeter; Gangbare PT en TC tempera-
tuursensoren

Analoge uitgang:  2 universeel instelbare analoge uitgan-
gen: Spanning (-20..20 volt); 
Stroom (-20..20mA)

Isolatie: < 1.500VAC drievoudig geïsoleerd
Overig:  Instelbare resolutie (max 15 bit), 0,1% 

nauwkeurigheid, 50 of 60Hz filtering en 
tijddemping

Bruto stuksprijs: € 200,

Andere varianten zijn thans in ontwikkeling. Vraagt u naar de 
uitgebreide documentatie?

Kennismakingskorting
Ter kennismaking ontvangt u tot eind 2016, 7,5% extra 
kennismakingskorting op uw standaard korting bij Hiflex. 
Vermeld u dit op uw order.



Wolweverstraat 22 
2984 CD Ridderkerk
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2980 GB Ridderkerk

Telefoon :  0180 - 46 60 04 
Telefax  :  0180 - 44 23 55
Service  :  0180 - 44 23 40
Internet  :  www.hiflex.nl 
E-mail  :  info@hiflex.nl

Hiflex biedt meer dan  
alleen de componenten!

Flexibiliteit en klantvriende-
lijkheid staan bij ons hoog in 
het vaandel.
Exor, Hitachi, Invertek, 
Mitsubishi Electric, ads-tec, 
Geovap/Reliance, produ-
centen van toonaangevende 
componenten en software 
voor flexibele productieau-
tomatisering, zijn van leve-
rancierszijde onze belang-
rijkste steunpilaren.
Daarnaast vertegenwoordigt 
Hiflex: Seneca Industriële 
automatiseringsinterfaces, 
Solcon softstarters, Wöhrle 
voedingssystemen, Servo-
tronix Servo-systemen en 
Merkes Permanent Magneet 
motoren. 
Een behoorlijk aantal van 
onze medewerkers zijn 
mede-eigenaar van Hiflex.
Hierdoor wordt u de zeker-
heid van continuïteit en 
motivatie van onze mede-
werkers geboden waarin u 
het volgende herkent:
•  slagvaardige advisering en 

ondersteuning
•  service en nazorg
•  hoge mate van betrokken-

heid
•  hoog kennisniveau
•  plezierige samenwerking

De laatste 
documentatie:
• Hitachi HX serie PAC
• Exor serie 600 glaspaneel
• Exor serie eTOP4food
• Exor HMI+PLC+I/O
•  Invertek Elevator regelaars en case studies
•  Invertek regelaars voor de scheepsbouw
•  Invertek ECO regelaars voor pomp-

besturingen
•  Invertek ECO regelaars voor HVAC 

toepassingen 
• Mitsubishi Servo-systemen MR-J4
• Mitsubishi The Automation Book

Omdat de versies van de software elkaar 
snel opvolgen en de gepubliceerde lijst 
snel achterloopt zullen wij de laatste versies 
alleen nog op onze website Hiflexonline 
publiceren. 

Trainingschema t/m December 2016
Hitachi PLC

Aantal Dagen Max aantal deelnemers Prijs per deelnemer Datum

EHV+ (Codesys V3)
Workshop 3/4 dag 10 GRATIS 02-sep, 07-okt,  

04-nov, 09-dec

Hitachi EHV+ maattraining 1 dag 10 op aanvraag op aanvraag

ActwinH basis 1 dag 10 op aanvraag op aanvraag

Exor UniOP HMI

Aantal Dagen Max aantal deelnemers Prijs per deelnemer Datum

Exor Designer 6 basis 1 dag 10 € 350,– op aanvraag

Exor Designer 6 applicatie 1 dag 10 op aanvraag op aanvraag

Exor JMobile Workshop 1/2 dag 10 GRATIS 16-sep, 20-okt
01-dec, 21-dec

Exor JMobile basistraining 1 dag 10 € 350,– 15-sep, 19-okt
30-nov, 20-dec

Exor JMobile applicatie 1 dag 10 op aanvraag op aanvraag

Exor Developer day 1 dag 25 GRATIS nog niet bekend

Frequentieregelaars

Aantal Dagen Max aantal deelnemers Prijs per deelnemer Datum

Invertek basis 1/2 dag 8 € 350,– 13-okt, 08-dec

Invertek basis HVAC 1 dag 8 € 350,– op aanvraag

Hitachi WJ200 basis 1 dag 4 € 350,– 20-sep, 16-nov

* Bij een eerste bestelling van een Invertek regelaar wordt per bedrijf voor 1 persoon een gratis kennismakingstraining aangeboden

SCADA

Aantal Dagen Max aantal deelnemers Prijs per deelnemer Datum

Reliance basis 2 dagen 5 € 650,– op aanvraag

Reliance applicatie  2 dagen  5 op aanvraag op aanvraag

Reliance Workshop 1 dag 10 GRATIS 27-sep, 09-nov

Reliance Developer Day 1 dag 25 GRATIS nog niet bekend

  Overige trainingen

Aantal Dagen Max aantal deelnemers Prijs per deelnemer Datum

Bedrijfs/maattraining PLC, HMI, SCADA Op aanvraag 8 Op aanvraag Op aanvraag

Veiligheid hoog in het vaandel bij Hiflex
Wel het laatste wat je als bedrijf wilt is dat er een ongeluk 
gebeurt met één van de medewerkers of dat een van de mede-
werkers een ongeluk veroorzaakt bij één van de afnemers. 
Jaarlijks gebeuren er in Nederland nog te veel bedrijfsongeval-
len. Als sinds jaar en dag wordt er bij Hiflex alles aangedaan 
om deze te voorkomen. Zo zijn alle technische medewerkers 
VCA gecertificeerd. Het hoofd van de technische afdeling 
houdt regelmatig veiligheidsbijeenkomsten ( toolbox meetings) 

IoT PAC Controller
HX Series

Automation Solutions by Hitachi 

Next generation  
industrial controller

Energy efficient pumping with
PUMP CONTROL

Pump Control

AC Variable Speed Drive

built-in as standard

0.75kW – 250kW / 1HP – 350HP
200 – 600V Single & 3 Phase Input

FlyereTOP600-4.indd   1 04/08/14   17:40

OPTIDRIVE™

Reliable & easy to use variable speed drives for the marine industry

Marine Equipment Control
Energy efficient, high performance control of  
equipment in marine vessels

Technology
that pays for itself

Marine

Type Approved

0.75kW – 250kW / 1HP – 350HP
200 – 600V Single & 3 Phase Input

AC Variable Speed Drive

HVAC BUILDING SERVICES
Energy efficient fan & pump control

HVAC Building Services 

built-in as standard

H M I  &  P L C  +  I / O  S O L U T I O N 

HMI & PLC + I/O

Low-cost, high-performance
Enhanced communication with built-in dual Ethernet interface 

CODESYS V3 Embedded

Innovative, high-performance
Enhanced communication with built-in dual Ethernet interface

CODESYS V3 Embedded

0.75kW – 37kW / 1HP – 50HP
200 – 480V Single & 3 Phase Input

Elevators

Compact Elevator Drive 
Suitable for geared & gearless systems

AC Variable Speed Drive

waarbij “in de praktijk ”voorkomende 
onveilige situaties worden besproken en 
wordt er regelmatig gecontroleerd op 
het gebruik van persoonlijke bescher-
mingsmiddelen en worden er werkplek-
inspecties uitgevoerd. Onlangs is het 
VCA* veiligheidscertificaat door de TüV 
weer verlengd voor de periode van een jaar. 


