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De Optidrive Eco is ontwikkeld om 
de gebruikers zo veel als mogelijk 
energie te besparen in ventilator- en 
pomp applicaties. Naast een zeer 
nauwkeurige snelheidsregeling 
waarbij afhankelijk van de vraag de 
motor in snelheid wordt geregeld, 
wordt ook een optimale energie-
zuinige aansturing van de motor 
bereikt.

Dat door het gebruik van een frequen-
tieregelaar van nature veel energie kan 
worden bespaard t.o.v. het gebruik 
van smoorkleppen is inmiddels alom 
bekend.

In onderstaande grafiek wordt e.e.a. nog eens weergegeven.

Door vernuftige aansturing van de vermogens elektronica 
doet Invertek hier nog eens een schepje bovenop en worden 
energieverslindende hogere harmonische vermeden.
Naast een besparing aan energie kan ook vaak een goed-
kopere ingangsbekabeling worden geselecteerd omdat de 
ingangsstroom tot 17% lager kan zijn. 

Energieverbruik optimalisatie functie 
D.m.v. een eenvoudige ingave via het toetsenbord zorgt 
men ervoor dat alleen een minimale hoeveelheid aan ener-
gie wordt gebruikt om de motor te voeden. De regelaar 
zorgt er continu voor dat de motor steeds optimaal wordt 
aangestuurd. In sommige installaties kan hierdoor tot 30% 
aan energie worden bespaard. Omdat de regelaars ook zijn 
uitgerust met een energiebesparingsmonitorfunctie kan de 
gebruiker het energieverbruik uitlezen maar ook de bereikte 
energiebesparing. 
De Invertek Optidrive regelaars bieden echter nog veel meer 
voordelen. In deze koerier gaan we vooral in op de voorde-
len in relatie tot ventilator toepassingen.

Extra voordelen van de Optidrive Eco

in ventilator toepassingen 
Nauwkeurige snelheidsregeling 
Directe aansturingsmogelijkheid naar de regeling middels 
een temperatuur of drukopnemer. 

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:
•  Echt veel energie besparen met Invertek frequentieregelaars
•  Hitachi breidt de Micro-EHV+ PLC verder uit
•  Afnemers reageren positief over kracht en snelheid Hitachi 

HX PLC serie
•  Prijsverlagingen Solcon softstarters
•  Nieuwe serie “State of the Art” bedienpanelen van Exor serie 

eX700 voor IoT omgeving
•  Mitsubishi servo-systemen serie MR-J4
•  Nieuwe mogelijkheden met Reliance Scada 
•  Wöhrle budget voedingen EPNSB in prijs verlaagd.
•  Trainingsschema tot eind juni 2017
•  Nieuwe documentatie

Mitsubishi Factory Automation

48
Nieuwsbrief van HIFLEX Automatiseringstechniek B.V. uitgave nr                  Maart 2017

Eenvoudige installering 
Eenvoudige installering was een van de uitgangspunten bij 
het ontwerp van de regelaars. De regelaars beschikken over 
afneembare connectoren en de vermogenskabels en bestu-
ringsbekabeling zijn zo ingedeeld dat deze steeds worden 
gescheiden. Dit voorkomt onnodige storingen. Het koelen 
van de regelaars wordt bereikt d.m.v. ingebouwde koel-
ventilatoren met een lange levensduur in de IP20 en IP55 
uitvoering en d.m.v. natuurlijke convectie in de IP66 uitvoe-
ring. De behuizingen maken het mogelijk dat de regelaars in 
een schakelkast kunnen worden ingebouwd of direct in de 
buurt van de aandrijving. Insteekbare uitbreidingsmodules 
t.b.v seriële communicatie of voor externe I/O geeft u de 
mogelijkheid precies te kopen wat u nodig heeft en geeft u 
de flexibiliteit om later de regelaar aan te passen aan nieuwe 
systeem wensen. 

Korte inbedrijfsteltijd 
Door gebruikmaking van de Opti stick 
en de PC software is het mogelijk de 
parameters snel te kopiëren en op te 
slaan. Het heldere OLED tekst display 
dat in duidelijke taal aangeeft wat u 
instelt of welke actuele waarden u 
uitleest geeft u snel inzicht in de rege-
laar en de machine die in bedrijf wordt 
gesteld. U kunt kiezen uit meerdere 
talen waaronder Engels, Duits, Spaans, 
Frans, Italiaans en Zweeds. 
Via het toetsenbord kan snel en 
eenvoudig tussen “Hand en Automa-
tisch bedrijf” worden geschakeld. 

Resonantie vermijdingsfunctie 
Deze ingebouwde functie maakt het mogelijk bij de inbedrijf-
stelling ontdekte resonantiefrequenties in ventilatie of 

Koerier
Echt veel energie besparen met 

Frequentieregelaars van Invertek 

en de sterke Hiflex support ook op servo-systemen. 
Kom naar de Simple Motion dag bij Hiflex op 6 april en 
maak kennis met praktische oplossingen aan de hand 
van diverse demonstraties. Schrijf nu kosteloos in via: 
verkoop@hiflex.nl

Ervaar zelf hoe simple motion kan zijn!

Frequentieregelaars van Invertek 

len in relatie tot ventilator toepassingen.

Extra voordelen van de Optidrive Eco
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leidingsystemen in te stellen zodat deze kunnen worden 
vermeden. De functie zorgt ervoor dat de regelaar door deze 
frequenties heen loopt. Hierdoor wordt mechanische slijtage 
en extra geluid in de installatie voorkomen. 

Sleep mode
De “sleep mode” maakt het mogelijk de aan te drijven 
motor volledig uit te schakelen op het moment dat de vraag 
bijvoorbeeld ‘s nachts zeer laag is. 
De regelaar monitort continu de vraag omdat de besturings-
circuits actief blijven tijdens de “sleep mode”.

10-20% energie besparing kan worden bereikt bij gebruik 
van deze functionaliteit. 

Gebroken aandrijfriemdetectie. 
De regelaar bewaakt continu of het 
benodigd aandrijfkoppel sterk afneemt 
of dat de benodigde snelheid sterk 
stijgt. Door de regelaar kan dan een 
signaal worden uitgestuurd naar een 

gebouw managementsysteem, of kan de regelaar direct 
worden gestopt wanneer een aandrijfriem gebroken is of een 
ventilator defect geraakt is. In het laatste geval kan er ook 
een foutsignaal worden uitgestuurd. Door deze functionaliteit 
kan er direct worden ingegrepen als er iets mis gaat en wordt 
onnodig energieverbruik en stilstandstijd van de installatie 
voorkomen. 

Reducering van geluid
Verlaging van het geluidsniveau kan op 2 manieren worden 
bereikt. Hoorbaar geluid in de aansturing van de motor 
of het mechanische geluid dat wordt geproduceerd in de 
aangedreven machine zelf. In beide gevallen zal de rege-

laar dit probleem oplossen door of 
de schakelfrequentie in de regelaar te 
verlagen of de motor bijvoorbeeld ’s 
nachts op een langzamere snelheid te 
schakelen indien de ventilator boven 
op een dak van een gebouw is gemonteerd en omwonen-
den daar ‘s nachts hinder van ondervinden. De Eco regelaar 
onderscheidt zich omdat er bij omschakeling naar een hogere 
schakelfrequentie geen de-rating van de regelaar hoeft plaats 
te vinden.

Drive by-pass
De regelaar kan via het toetsenbord of via een ingang in een 
by-pass mode worden geschakeld. Een extern by-pass relais 
kan dan door de regelaar worden aangestuurd. Bij de uitwis-
seling van de regelaar kan dan toch de aandrijving met 100% 
snelheid doordraaien. In situaties waarbij 24/7 doorgedraaid 
moet worden kan deze functie worden gebruikt om uitwisse-
ling mogelijk te maken zonder dat het productieproces stopt. 

In de volgende koerier zal uitgebreid aandacht worden 
besteed aan de specifieke mogelijkheden met de ECO-drives 
voor pomptoepassingen.

We noemen al:
•  Service melding
•  Droogloop beveiliging
•  Motor voorverwarming
•  Blokkeringdetectie
•  Pomp schoonmaak functie
•  Gebroken leiding detectie
•  Optiflow software voor pomphuizen

Vraagt u naar de uitgebreide documen-
tatie Invertek Eco ventilator aandrijvingen en Invertek Eco 
pomp aandrijvingen? 

Kracht van deze kleine PLC’s vaak nog niet gekend.
Als een PLC programmeur eenmaal gewend is om met 
CODESYS een PLC applicatie uit te voeren ontstaat ook de 
wens om voor kleinere toepassingen deze programmeerom-
geving te gebruiken.
 
De micro-EHV+ serie biedt deze mogelijkheid. De PLC in 
een kleine behuizing biedt de kracht van een grote PLC 
m.b.t. de verwerking van het PLC gebruikersprogramma. 
Worden er eisen gesteld aan een behoorlijke data communi-
catie met een bovenliggend Scada systeem dan bevelen wij 
de HX serie aan.
(Zie elders in deze koerier.)

De Micro EHV+ serie is leverbaar in de grootte 40 en 64 I/O. 
Er staan uitvoeringen ter beschikking met een voedings-
spanning van 230V AC en 24V DC. De uitgangen zijn naar 
keuze leverbaar in relais- of transistoruitvoering.

De belangrijkste specificaties zijn hieronder weergegeven:

Uitbreiding beschikbare optie borden: 
-  OBV-NES: RS-485 2-draads communicatiemodule voor direc-

tie koppeling aan de Hitachi NE-S1 frequentie regelaars. 
Slechts € 57,- bruto.

-  OBV-485A: RS-485 4 draadsinterface en 2 analoge ingan-
gen (0-10V). Modbus RTU master en slave. 
Slechts € 57,- bruto. 

-  Analoge ingang/uitgangen type OBW-A10, 2 kan. 10 bits 
(0-10V) en 2 kan. 10 bits uit (0-10V). 
Slechts € 80,- bruto.

-  OBV-485TAI: RS-485 communicatie klemaansluiting met 
2 analoge ingangen (0-10V). 
Slechts € 98,- bruto.

-  OBV-485TAO: RS-485 communicatie klemaansluiting met 
2 analoge uitgangen (0-10V). 
Slechts € 98,- bruto.

Hiflex verzorgt regelmatig trainingen en workshops over de 
Hitachi EHV+ CODESYS PLC. Zie hiervoor de workshop / 
trainingskalender in deze koerier of kijk op www.hiflex.nl

Hitachi breidt de Micro-EHV+ verder uit

Vervolg van pagina 1

Micro-EHV+ Specificatie

Programmeer geheugen 1M byte

Data geheugen 256 kByte

Maximum aantal I/O 320 I/O. (Tot 4 uitbreidingsunits kunnen worden aangesloten) 
Uitbreidingsunits (behalve positioneerunits) worden ondersteund.

Communicatie:

Ethernet Max. 4 apparaten kunnen worden aangesloten

Serieel (RS-232C) Communicatie met een extern apparaat

USB T.b.v. de programmeersoftware

Serieel (RS-485) RS-485 poort kan worden toegevoegd via een optiebord

USB-Host T.b.v. USB geheugensticks
2 fase teller / Max. 2 kan. 50kHz, 32bits

Pulstrein uitgang Max. 3 kan, 65kHz, Specifieke toepassingsprogramma’s worden voorbereid

PWM uitgang Max. 3 kan, 65kHz, Specifieke toepassingsprogramma’s worden voorbereid

Interrupt ingang Max. 5 kan

Ondersteunde Netwerken Modbus/RTU Master
ModBus/TCP Client, Server
EtherCAT Master
EtherNet/IP Master

RS-485 2-draads communicatiemodule

Micro EHV+ MVH-A64DR



In koerier 47 introdu-
ceerden wij de nieuwe 
krachtige HX serie. 
Deze Proces Auto-
mation Controller, 
PAC, is eigenlijk een 

“zware” PLC die tevens aansluit op de trend “IoT” (Inter-
net of Things) door de OPC-UA koppelingsmogelijkheid. 
De HX-serie is voorzien van een krachtige Arm Cortex 
processor. CODESYS versie 3 wordt de gebruiker gebo-
den als PLC platform. E.e.a. resulteert in een supersnelle 
dataverwerking van 1ns per byte. In de serie worden 
thans 2 CPU types aangeboden. Inmiddels zijn tientallen 
systemen in het veld operationeel. Project-ingenieurs en 
programmeurs reageren positief over de kracht en snel-
heid.
De basis uitvoering type HX-CP1S08 heeft 8MB aan gebrui-
kersprogramma geheugen en 8 Mb aan datageheugen (Niet 
gehouden bij spanningsuitval). Het grotere type HX-CP1H16 
biedt 2 maal zoveel geheugen. Beide uitvoeringen beschik-
ken over 0,5 Mb aan data geheugen dat gehouden is bij 
spanningsuitval. Het basis type beschikt over 2 Ethernet 
poorten; alle andere typen bieden er 3. Binnenkort wordt 
er een motion controller uitvoering verwacht, geschikt voor 
de aansturing van complexere CAM bewegingen daarnaast 
wordt er een zgn. redundant uitvoering verwacht. 
Zie het overzicht hiernaast. De basis uitvoering wordt binnen-
kort verwacht met basis motioncontroller functies (Type 
HX-CP1S08M) waaronder een “gear” functie voor het in 
verhouding aansturen van verschillende assen. 

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. 

EH-RIO-2 Netwerkmodules
Ook kan de HX-serie natuurlijk worden gecombineerd met de 
RIO-2 remote stations. Deze remote I/O serie beschikt op dit 
moment over Profinet, Profibus-DP, Modbus-TCP en Ether-
CAT kopstations. Een CAN kopstation zal snel hierna volgen. 
Ook een extra seriële communicatie module EH-SIO voor een 
extra scheiding van data netwerken wordt binnenkort voor 

de HX serie verwacht. Speciaal 
voor de wereld van de koeltech-
niek is er een PPT100 module in 

ontwikkeling met een meet-
bereik van -40 tot en met 50 
graden Celsius en een nauw-
keurigheid van 0,15 graden C! 

Hitachi HX serie PLC
Afnemers reageren positief verbaasd over de kracht en snelheid

 “IoT” toepassingen mogelijk door OPC-UA koppeling

Serie iStart voor de industrie tot en met 1100A bij 208-690V
De verkoop van de iStart, Solcon’s laatst ontwikkelde meest 
geavanceerde digitale sofstarter met ingebouwde bypass voor 
2 of 3 fasen aansturing, is het laatste jaar sterk toegenomen. 
Daarnaast heeft men in een nieuwgebouwde productielocatie 
de efficiëntie verhoogd. Dit heeft geleid tot een gunstigere 
prijsstelling. In de vermogens van 45kW tot 630kW is de prijs-
stelling eerder gedaald met percentages van 5% tot 8%. Ook 
de prijsstelling van de analoge serie RVS-AX is nu aanzienlijk 
verlaagd in het vermogensgebied vanaf 37kW tot en met 
90kW met zo’n 20%! 

Analoge softstarter RVS-AX 58 (30kW)  
De “state of the Art” iStart softstarters bieden geavanceerde 
softstop en softstart karakteristieken voor een breed aantal 
toepassingen. Het uitgebreide pakket aan motorbeschermings-
functies waarborgt een langdurige betrouwbaarheid en inzet. 
De ingebouwde bypass verzekert de gebruiker van uitstekende 
prestaties en een hoog rendement in deze compacte uitvoering. 

Complete softstart en softstop functies staan ter beschik-
king w.o.:
- Acceleratie instelling
- Start met stroombegrenzing
- Diverse pompkarakteristieken 
- Koppelinstelling
- Softstop

Solcon verhoogt productie aantallen van de digitale softstarters serie iStart en 
voert een verdere prijsverlaging door. Ook RVS-AX serie nu in prijs verlaagd.

HX-Serie Gebruikers 
programma

Data 
geheugen

Data geheugen 
gehouden bij 
spanninguitval

Ethernet 
poorten

Uitvoering

Type 
HX-CP1S08

8 Mbyte 8 Mbyte 0,5 Mbyte 2 Normaal

Type 
HX-CP1H16

16 Mbyte 16 Mbyte 0,5 Mbyte 3 Normaal

Type 
HX-CP1S08M

8 Mbyte 8 Mbyte 0,5 Mbyte 2 Met motion 
controller

Type 
HX-CP1H16M

16 Mbyte 16 Mbyte 0,5 Mbyte 3 Met motion 
controller en 
CNC control

Type 
HX-CP1H16R

16 Mbyte 16 Mbyte 0,5 Mbyte 3 Redundant

Voorbeeld van een RIO-2 uitbreidingsstation.    

iStart iStart RVS-AX 58

- Kickstart
- Herstart uitstel
- Fase bewaking (voorkomt onjuiste draairichting)
-  Diagnose functie (achteraf kan de startconditie uitgelezen 

worden) 

De iStart serie is uitstekend beveiligd door meer dan 15 
verschillende bewakingsfuncties en is toe te passen in de 
meest uiteenlopende applicaties.
Denk hierbij aan mixers, centrifuges, pompen t.b.v. water en 
afvalwater, ventilatoren, compressoren, shredders, hamer-
molensystemen, transportsystemen, hangbaansystemen en 
hydraulische pompen. Natuurlijk leent een softstarter zich met 
name voor de opstart van motoren op een zwak net. 
Het gehele iStart en RVS-AX programma kan veelal direct uit 
voorraad worden geleverd. De nieuwste prijslijst en nieuwe 
documentatie zijn op aanvraag beschikbaar.

Ook deze module wordt aan het einde van het eerste kwartaal 
verwacht en behoort dan tot de nauwkeurigste temperatuur 
opnemermodules die in de markt beschikbaar zijn. De Hitachi 
PAC HX serie kan worden ingezet in een brede reeks van 
industriële toepassingen zoals:
•  Koelsector •  Verpakkingsindustrie 
•  Intern transport applicaties  •  Werktuig machines
•  Semiconductor industrie  •  Voedingsmiddelen industrie
•  Waterzuiveringsinstallaties •  Kunststof industrie
•  Medische apparatuur

Belangrijke gebruikersvoordelen 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.

•  Toegang ook van buitenaf via gebruikers registratie. Niet 
geautoriseerde toegang van buitenaf wordt geblokkeerd.

•  OPC UA server functie, NTP, FTP, MES en SCADA koppeling. 
•  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. 

Vraagt u naar de nieuwste 
documentatie Hitachi HX 
serie en EH-RIO2 serie?

 “IoT” toepassingen mogelijk door OPC-UA koppeling

Voorbeeld van een RIO-2 uitbreidingsstation.    



Nieuwe serie State of the Art bedien panelen 
van Exor serie eX700

striële automatiseringstechniek bezig met Internet Of Things 
(IoT). Van IoT is de mate en de uiteindelijke integratievorm 
nog lang niet duidelijk. Doordat de onderliggende infrastruc-
tuur (internet) in bijna alle gevallen reeds aanwezig is, is IoT 
een relatief goedkope ontwikkeling welke daardoor niet te 
stoppen is. Omdat de uiteindelijke vorm nog niet bekend is, 
is een flexibele aanpak vereist.

Exor anticipeert op de IoT-ontwikkelingen door te zorgen 
dat de bedienpanelen op meerdere manieren zijn te koppe-
len en te configureren aan de IoT-omgeving. Hardware-
matig beschikken de nieuwe panelen over drie individuele 
ether netaansluitingen, waarvan één maximaal 1Gb/s kan 
communiceren. Softwarematig is het JMobile studio ontwik-

van Exor serie eX700

eX705 eX707 eX710 eX715 eX721
Grootte 5“ breed 7” breed 10,1“ breed 15,6“ breed 21,5“ breed
Resolutie 800x480 pixels (WVGA) 800x480 pixels (WVGA) 1280x800 pixels (WXGA) 1366x768 pixels (WVXGA) 1920x1080 (Full HD)
Kleuren 64K 16M 16M 16M 16M
Touchscreen PCAP PCAP PCAP PCAP PCAP
Multitouch Ja Ja Ja Ja Ja
Voorzijde Glas Glas Glas Glas Glas

ARM Cortex-A8 ARM Cortex-A9 ARM Cortex-A9 ARM Cortex-A9 ARM Cortex-A9 
Single Core 1 GHz Dual Core 1 GHz Dual Core 1 GHz Quad Core 1 GHz Quad Core 1 GHz

RAM 512 MB 1 GB 1 GB 2 GB 2 GB
Flash 4 GB 4 GB 4 GB 8 GB 8 GB
OS Linux RT Linux RT Linux RT Linux RT Linux RT

1 Ethernet poort 10/100/1000 1 Ethernet poort 10/100/1000 1 Ethernet poort 10/100/1000 1 Ethernet poort 10/100/1000
2 Ethernet poorten 10/100 2 Ethernet poorten 10/100 2 Ethernet poorten 10/100 2 Ethernet poorten 10/100

USB 1 USB Host poort 2 USB Host poorten 2 USB Host poorten 2 USB Host poorten 2 USB Host poorten 
SD SD Card Slot SD Card Slot SD Card Slot SD Card Slot SD Card Slot
Serieel 1 1 1 1 1
Omgevingstemp. -20°C  +60°C -20°C  +60°C -20°C  +60°C -20°C  +60°C -20°C  +60°C

Processor

Ethernet 2 Ethernet poorten 10/100

Deze nieuwe generatie bedienpanelen zijn ook geschikt 
voor een IoT-omgeving, dankzij een flexibele aanpak qua 
hardware en software. 

Exor introduceert in dit kwarttaal een nieuwe generatie 
bedienpanelen onder de naam eX700. Dit is een complete 
serie van breedbeeld bedienpanelen met de schermmaten 
5-, 7-, 10-, 15- en 21-inch. De panelen zijn fraai en robuust 
geconstrueerd met een behuizing van aluminium, een voor-
zijde van gehard glas met capacitieve touch-techniek, compa-
tibel met multitouch en gebaren-bediening. De panelen zijn 
goed resistent tegen UV-licht, krassen en chemische inwer-
king. Het temperatuur inzetbereik ligt tussen de -20 en 
+60 graden C.

De eX700 serie beschikt over een nieuw CPU platform 
met snelle multi-core ARM processoren en Linux operating 
systeem. Dit resulteert in een zeer snelle reactie op een 
aanraking van het scherm en een zeer snelle wisseling van 
schermpagina’s ook bij zeer zware projecten. 
De JMobile runtime is aangepast voor de Linux omgeving, 
bestaande JMobile projecten zijn eenvoudig over te zetten. 
Qua interface beschikt de serie, op het kleinste model na, 
over drie ethernetpoorten, één seriële poort en twee USB-
poorten. Het huidige systeem van PLCM- en PLIO- netwerk 
en I/O modulen is compatibel.

De belangrijkste eigenschappen nog even op een rijtje:
•  Keuze uit 5, 7, 10, 15, 21 inch
•  Resolutie van WVGA tot Full HD tot 16M kleuren
•  Multitouch met gesturing
•  Zeer helder glas display, dimbaar en portretmode
•  Multi protocol en OPC UA ( Client-Server )
•  Zeer snelle verwerking van bedieningscommando’s
•  CODESYS V3 met Ethernet I/O stacks
•  2 of 3 Ethernet netwerken met verschillende PHY
•  Groot temperatuurbereik -20 + 60 graden C
•  IoT en Industrie 4.0 compatibel
•  Voorzijde IP66 
•  Keuren: CE, DNV, RCM, cULus Class I, Div. 2
•  Uitbreidbaar met netwerk- en I/O modules
•  Diverse data opslag mogelijkheden en trendgrafieken
•  JMobile platform

Exor en IOT
In meer of mindere mate is iedere leverancier in de indu-

kelplatform zodanig voorbereid, dat op meerdere manieren 
verbinding kan worden gemaakt met een IoT-omgeving. Exor 
biedt hiermee een bedienpaneel en IoT controller in één!
De panelen zijn eind eerste kwartaal bij Hiflex uit voorraad 
leverbaar. 

“Klaar voor de toekomst van nu”

“Bedienpaneel en IoT controller in één”



De belangrijkste eigenschappen zijn:
•  Uitgangsspanning 24V (24-28V)
•  Universele ingangsspanning van 

90-264 VAC Din-rail montage 
•  Zeer smalle bouwvorm, compact en laag gewicht
•  Actieve power factor correctie ( PFC )
•  Hoog rendement tot 92,5%
•  Diverse overbelastingsbeveiligingen

(Kortsluiting, Stroom, Te hoge spanning, 
Te hoge temperatuur)

Mitsubishi servo-systemen serie MR-J4
Mitsubishi Electric MELSERVO MR-J4 serie servo-verster-
kers en motoren van 0,1 tot en met 55kW met 100% 
Hiflex support

Mitsubishi Electric biedt een compleet programma aan servo-
systemen. Voor eenvoudige positioneer toepassingen biedt 
men de MR-J4 RJ serie. Deze servo versterkers zijn voorzien 
van een ingebouwde motion controller. De MR-J4-A serie 
is ontwikkeld voor de regulaire snelheid-, koppel- of posi-
tioneer sturing. De serie MR-J4-B modellen zijn ontwikkeld 
voor complexere multi-as bewegingssequenties en industri-
ele netwerksystemen. Alle MR-J4 servo systemen beschik-
ken over uitgebreide “tuning technology” zoals real time 
auto tuning en een “model adaptive control” alsmede een 
geavanceerde trillingsondersdrukking.
De MELSERVO MR-J4 serie is algemeen inzetbaar maar 
vooral geschikt voor machinebouwers van verpakkingssyste-
men, traversetafels en “handling” systemen maar ook voor 
systeemintegrators en machine-gebruikers die optimale pres-
taties van hun machines eisen maar ook eisen stellen aan een 
eenvoudige en snelle inbedrijfstelling. 

Uitgebreide communicatie mogelijkheden:
•  de MR-J4A servo versterker heeft analoge en pulse trein 

ingangen 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 is vereist. SSCNETIII / H besturingsin-
formatie gaat via een full duplex 150Mbps glasvezel bus die 
de aansluiting en inbedrijfstelling vereenvoudigt. Synchrone 
coördinatie tot 96 assen is mogelijk.

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

Mitsubishi servo-systemen onderscheiden zich verder door:
•  Ingebouwde machine conditiebewaking
•  Hogere nauwkeurigheid

Ingebouwde veiligheidsfuncties STO (Safe Torque Off) en 
SS1 (Safe Stop 1) zijn standaard ingebouwd 

•  Set-up en diagnostiek
Product compatibiliteit De MR-J4 servo-versterkers en moto-
ren zijn backwards-compatible de vorige generatie MR-J3 

Steeds meer bedrijven ervaren de 
kracht en de eenvoud in het gebruik 
van Reliance 4 SCADA. 
De zeer goede prijs/kwaliteit 
verhouding en de alom bekende 
Hiflex ondersteuning maakt de 
keuze voor Reliance simpel. 
Reliance kent geen onderhouds-
contracten en geen jaarlijkse 
betaalde updates, hierdoor is de 
‘total cost of ownership’ transparant en laag. Hiflex kent inmid-
dels vele terugkerende zeer tevreden Reliance Scada gebruikers. 

Continu worden de mogelijkheden van dit kwalitatief hoog-
waardige pakket verder uitgebreid. 
Naast de eerder uitgebrachte Siemens Driver zijn ook dit jaar 
weer een aantal nieuwe communicatiedrivers ontwikkeld voor:
•  Mitsubishi: t.b.v. de series FX, A, Q, L via Ethernet. 
•  KNX 

Ook de ontwikkeling van de Reliance Mobile Client is nu afge-
rond en ondersteunt de ingebouwde Web-server met data 
compressie (gzip). Ook aan de beveiliging is weer aandacht 
besteed en is het mogelijk om een manier te kiezen om de 
toegangsrechten te toetsen.

Voor de programmeur zijn er een aantal extra hulpfuncties 
ontwikkeld waaronder:
•  State Manager- deze geeft numerieke tag waardes als tekst 

weer. 
•  Diverse acties en script methoden zijn toegevoegd.
•  Veel links naar objecten zijn nu dynamisch
•  En veel meer.

Vraag u nu de prijslijst en documentatie aan? U zult verbaasd 
zijn over de vele mogelijkheden en gunstige prijsstelling van 
dit Scada pakket.

Wöhrle budget voedingen serie 
EPNSB in prijs verlaagd 
Hoogwaardig en gunstig geprijsde voedingen 24V van 
3,2 tot en met 20A. 
 
Hiflex heeft in overleg met leverancier Wöhrle de prijsstellingen 
van de Wöhrle voedingen van een bruto prijsstelling verlaagd 
naar een netto prijsstelling. Bij grotere aantallen kunnen wij 
in overleg met de leverancier nog een korting verlenen. De 
EPNSB serie biedt fraai vormgegeven voedingen die zeer smal 
gebouwd zijn en zijn uitgevoerd in een metalen behuizing. De 
serie EPNSB is de ideale speciaal voor de schakelkastenbouw 
ontworpen netvoeding. Zij besparen veel plaats.

Type Uitgangsspan-
ning (V)

Uitgangs-
stroom (A)

Netto prijs (€)

EPNSB 2403 24 3,2  28

EPNSB 2405 24 5  33,50

EPNSB 2410 24 10  56,-

EPNSB 2420 24 20  95,50

Vraagt u naar de uitgebreide 
documentatie en complete 
netto prijslijst?

Het Reliance Scada pakket is 
weer verder uitgebreid

Onze servo specialisten assisteren u graag bij de selectie 
van het optimale servo-systeem voor uw toepassing. Indien 
gewenst kunt u ook op ons tegen aantrekkelijk uurtarief reke-
nen 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.

Mitsubishi Simple motion introductiemiddag:
Op 6 april organiseert Hiflex in nauwe samen-
werking met Mitsubishi Electric een Simple 
motion introductiemiddag. Neemt u voor nadere 
informatie en aanmelding contact op met onze 
heer Remco Schenk. 



Wolweverstraat 22 
2984 CD Ridderkerk
Postbus 4070 
2980 GB Ridderkerk

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

Hifl ex 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 fl exibele productieau-
tomatisering, zijn van leve-
rancierszijde onze belang-
rijkste steunpilaren.
Daarnaast vertegenwoordigt 
Hifl ex: 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 Hifl ex.
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
• Hitachi remote EH-RIO2 modules
• Hitachi MIRCO-EHV+ PLC
• Wöhrle Netvoedingen  
•  Invertek regelaars voor de scheepsbouw
•  Invertek elevator
•  Invertek ECO regelaars voor pomp-

besturingen
•  Invertek ECO regelaars voor HVAC 

toepassingen 
• Invertek Optidrive plus 3gv
• Mitsubishi Servo-systemen MR-Family
• Mitsubishi The Automation Book
• Exor HMI leveringsprogramma
• Exor serie 600 glaspaneel

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 Juni 2017
Hitachi PLC

Aantal Dagen Max aantal deelnemers Prijs per deelnemer Datum

EHV+ (Codesys V3)
Workshop 3/4 dag 10 GRATIS 17-mrt, 19-apr

23-mei, 23-jun

Hitachi EHV+ maattraining 1 dag 10 op aanvraag op aanvraag

Actwin-H 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 12-apr
28-jun

Exor JMobile basistraining 1 dag 10 € 350,– 23-mrt, 11-apr
17-mei, 27-jun

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,– 20-apr

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

Hitachi WJ200 basis 1 dag 4 € 350,– op aanvraag

Mitsubishi Freq. Regelaars Basistraining 1 dag 4 € 350,– op aanvraag

* 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 09-mei

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
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