
De Optidrive Eco is ontwikkeld om de gebruikers zo 
veel mogelijk energie te laten besparen in ventilator- en 
pompapplicaties. Naast een zeer nauwkeurige snel-
heidsregeling waarbij afhankelijk van de vraag de motor 
in snelheid wordt geregeld, wordt ook een optimale 
energie zuinige aansturing van de motor bereikt. 
De Optidrive Eco serie is leverbaar tot 250kW. 
In de vorige Koerier werd uitgebreid aandacht besteed 
aan ventilatortoepassingen. 

We bespraken toen de volgende aspecten:
• Nauwkeurige snelheidsregeling 
• Eenvoudige installatie
• Korte inbedrijfsteltijd 
• Resonantie vermijdingsfunctie 
• Sleep mode
• Gebroken aandrijfriemdetectie. 
• Reducering van geluid
• Drive by-pass

T.b.v. pomptoepassingen met de Invertek Eco frequentie-
regelaar besteden we nu aandacht aan:
• Optiflow software voor pomphuizen
• Service melding 
• Droogloop bescherming
• Motor stilstandsverwarming
• Blokkeringsdetectie
• Pomp schoonmaakfunctie
• Leiding breukdetectie
• Gebruik in combinatie met PM en BLDC motoren
•  De verbeterde power factor en lage hoeveelheid 

harmonischen

Optiflow software standaard beschikbaar
Deze softwarefunctie die standaard aanwezig is in de 
Optidrive Eco drive stelt de gebruiker in staat om een zelf-
coördinerend pompstation op te bouwen zonder dat hier-
voor verder een geavanceerd besturingssysteem nodig is.
Alle aandrijvingen werken met variabele snelheden om 
de efficiëntie te maximaliseren en energie te besparen. 
Het systeem zorgt ervoor dat de slijtage gelijkmatig wordt 
verdeeld over alle pompen omdat de inschakeltijd gelijk 
wordt gehouden. Indien een pomp uitvalt configureert het 
systeem zichzelf opnieuw. Aanzienlijke besparingen worden 
bereikt doordat de regelaars als een zelfstandig pomp-
systeem kunnen werken zonder dat hiervoor een extern 
overkoepelend besturingssysteem nodig is.

Service melding
Deze functie stelt de gebruiker in staat om op basis van tijd 
alle aspecten verbonden aan het onderhoud van de regelaar 
zelf of het pompsysteem in te stellen. Zo kan bijvoorbeeld 
de regelaar worden geprogrammeerd om automatisch de 
verwisseling van een filter aan te geven. Er wordt visueel een 
indicatie aan de gebruiker gegeven wanneer er onderhoud 
nodig is.

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!
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•  Hitachi PAC/PLC veel kracht in een kleine behuizing. Nu 

ook motion controller voor CNC aansturing beschikbaar
• Nieuwe serie frequentieregelaars van Hitachi Serie SJ-P1
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Frequentieregelaars van Invertek 

Echt veel energie besparen 
met de ECO 
Echt veel energie besparen 
met de ECO 

De regelaar beschikt over een blokkeringsdetectie en ophef-
functie die vrij kan worden ingeschakeld. Het programma 
detecteert wanneer een potentieel gevaarlijk object de pomp 
binnentreedt en zal de pomp schoonmaak cyclus starten met 
het doel om de blokkering op te heffen.Deze functie is vooral 
nuttig in situatie waarbij pomp “ragging” optreedt. Aanzien-
lijke besparingen worden bereikt, vooral in afgelegen pomp-
stations, waar het alternatief zou zijn om een service engineer 
de pomp te laten schoonmaken en de installatie weer in bedrijf 
te laten stellen. De kosten van een dergelijk servicebezoek 
kunnen oplopen tot €1500,- afhankelijk van de pomplocatie. 

Inschakeling van de blokkeringsfunctie van de regelaar 
kan er toe bijdragen om deze dure servicebezoeken te 
vermijden en vaak volledig overbodig te laten zijn.

Pomp schoonmaakfunctie
Deze functie kan op ieder moment worden ingeschakeld en 
is een standaard functie in de regelaar.
De functie wordt getriggerd bij een langere uitschakeling van 
de pomp. Een van te voren vastgesteld volledig vrij te confi-
gureren schoonmaakcyclus kan worden geprogrammeerd om 
zeker te stellen dat zich geen bezinksel vastzet in de pomp-
behuizing. Deze functie 
zorgt er voor dat de pomp 
werkt met een optimale 
efficiëntie wanneer deze 
wordt ingeschakeld. 

De Optidrive Eco is ontwikkeld om de gebruikers zo 

Droogloopbescherming 
De droogloopbescherming is een standaard functie die 
op ieder moment kan worden geactiveerd m.b.v. het 
bedien paneel van de regelaar. Bij gebruik van de koppel 
monitorings functie van de aandrijving kan het de pomp-
snelheid/vermogens verhouding monitoren tijdens het 
normale bedrijf en de aandrijving stoppen of een waarschu-
wing sturen wanneer de pomp droog begint te lopen. Dit 
voorkomt een aanzienlijke schade aan de pomp door wrijving 
en warmte en een besparing in de onderhoudskosten.

Motor stilstandsverwarming
De regelaar is uitgerust met een motor stilstandsver-
warmings functie om er voor te zorgen dat zich geen vocht 
opbouwt in de motor tijdens een periode van stilstand. Deze 
functie wordt ook gebruikt om te voorkomen dat in de motor 
condensatie optreedt. Het inschakelen van deze functie zorgt 
er voor dat de motor altijd met de hoogste efficiëntie draait 
en er geen tijd verloren gaat door een motorstoring veroor-
zaakt door water in de motor. 

Blokkeringsdetectie

Normal
Operation

Reduced
Operation



Hitachi HX serie PLC

Veel kracht in een kleine behuizing. Nu ook motion 
controller voor CNC aansturing beschikbaar

Communicatie en data opslagmogelijkheden Standaard 
model 
HX-CP1S08

Uitgebreid 
model 
HX-CP1H16

Motion 
model 
HX-CP1S08M

CNC Motion 
model 
HX-CP1H16M

Redundant 
model 
HX-CP1H16R

OPC-UA Ja Ja Ja Ja Ja

Web Visualisatie Nee Ja Nee Ja Ja

NTP (Netwerk time protocol) Ja Ja Ja Ja Ja

FTP Server Ja Ja Ja Ja Ja

EtherCat Master Ja Ja Ja Ja Ja

Modbus TCP Client Ja Ja Ja Ja Ja

Modbus TCP Server Ja Ja Ja Ja Ja

Modbus RTU Master Ja* Ja Ja* Ja Ja

Modbus RTU Slave Ja* Ja Ja* Ja Ja

Softmotion PLCopen compliant + CAM editor Nee Nee Ja Ja Nee

CNC (G code) Nee Nee Nee Ja Nee

Ethernet poort 2 poorten 3 poorten 2 poorten 3 poorten 3 poorten

SD en geheugen kaart poort Nee Ja Nee Ja Ja

RS-485 Seriële communicatie poort Nee Ja Nee Ja Ja

USB host (USB geheugen) Ja Ja Ja Ja Ja

USB device (CODESYS protocol) Ja Ja Ja Ja Ja

Een jaar geleden introduceerde Hitachi de HX-serie 
Proces Automation Controller, PAC. De HX serie is eigen-
lijk een “zware” PLC die tevens aansluit op de trend 
“IOT” (Internet Of Things) door de OPC-UA koppelings-
mogelijkheid. In de compacte behuizing is een krachtige 
ARM Cortex processor ondergebracht. CODESYS versie 3 
wordt de gebruiker geboden als PLC platform waardoor 
de gebruiker de keuze heeft uit 5 programmeertalen. De 
processor maakt een supersnelle dataverwerking van 1ns 
per byte mogelijk. In de serie worden nu 4 CPU versies 
aangeboden. Inmiddels zijn honderden systemen in het 
veld operationeel. 

De basis uitvoering is beschikbaar met een basis motioncon-
troller functie (Type HX-CP1S08M) waaronder een “gear” 
functie voor het in verhouding aansturen van verschillende 
assen. Met het type HX-CP1H16M staat naast een krachtige 
PLC een motion controller beschikbaar waarmee complexere 
CNC besturingen kunnen worden uitgevoerd. Het redundant 
model is in de laatste fase van de ontwikkeling en wordt eind 
van het jaar verwacht. 
Bij gebruik van 5 uitbreidingsrekken en 64-puntmodules 
kan een maximaal aantal van 4224 I/O worden bereikt. Het 
systeem kan ook worden uitgebreid met EH-RIO2 netwerksta-
tions. De 2 of 3 (afhankelijk van type) ingebouwde Ethernet-
poorten bieden ongekende communicatie mogelijkheden.

EH-RIO-2 Veldbusmodules
Voorbeeld van een RIO-2 uitbreidings-
station. 
Speciaal voor de wereld van de koel-
techniek is er een precisie PT100 
module in ontwikkeling met een meet-
bereik van -40 tot en met 50 graden 
Celsius en een nauwkeurigheid van 
0,15 graden C! Ook deze module wordt 
aan het einde van het derde kwartaal 

verwacht en behoort dan tot één van de nauwkeurigste tempe-
ratuur 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
• Werktuigmachines
• Semiconductor industrie
• Voedingsmiddelen industrie
• Waterzuiveringsinstallaties
• Kunststofindustrie
• Medische apparatuur

Gratis workshops:
Om u snel op weg te helpen in de toepassing van de nieuwe 
HX-PLC serie worden er regelmatig gratis CODESYS V3 work-
shops gegeven. De workshops die om 9.00 uur starten hebben 
het volgende leerdoel:
•  Inzicht krijgen in de CODESYS mogelijkheden
•  Het kunnen programmeren volgens de IEC 61131-3 standaard

De volgende onderwerpen worden behandeld:
•  Inleiding PLC hardware en werking 
•  Inleiding CODESYS
• CODESYS programmeerpakket
• Eerste applicatie
•  IEC 61131-3

o Variabelen declaratie
o Programmeertalen
o Project structuur

• Bibliotheken
• Debugging
• Speciale objecten
• Communicatie
• Trace
• Visualisatie

De lunch wordt door Hiflex verzorgd. Om ca. 15:00 eindigt de 
workshop. Omdat de workshop een algemeen karakter heeft is 
de opgedane kennis zowel in te zetten bij het gebruik van de 
Hitachi HX-serie als bij de Exor HMI-PLC’s. 
Er worden tijdens de workshop basisfunctionaliteiten behan-
deld. De te behandelen onderwerpen hangen in de praktijk 
sterk af van de groep aanwezigen qua interesse en specifieke 
wensen! Wil men bijvoorbeeld inzicht krijgen in PID functies of 
Modbus-RTU/TCP dan kan dit soms ook behandeld worden. 
In een maattraining kan meer worden ingegaan op de nadere 
wensen zoals bijvoorbeeld een veldbus of een aanzet richting 
object georiënteerd programmeren (OOP)
Er wordt gewerkt met een opstelling van de HX PLC – compu-
ter en een Exor bedienpaneel.

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

* Via EH-SIOH module
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Nieuwe serie frequentieregelaars 
van Hitachi Serie SJ-P1

Als pionier op het gebied van frequentieregelaars heeft 
Hitachi een opvolger voor de huidige SJ-700 serie ontwik-
keld. Deze nieuwe SJ-P1 serie van Hitachi is breed inzet-
baar en kan ook worden ingezet voor de complexere en 
veeleisende toepassingen.
Het vermogensbereik is van 0,75 tot en met 132kW.
Het startkoppel bedraagt 200% bij 0,3Hz. De uitgangs-
frequentie is 0 tot en met 590Hz. Hierdoor kunnen hoge 
motortoerentallen worden bereikt en is de regelaar 
geschikt voor de aandrijving van nauwkeurige metaalbe-
werkingsmachines. 

Bij de ontwikkeling van de SJ-P1 serie is veel aandacht 
besteed aan het gebruiksgemak, flexibiliteit en een lange 
levensduur.

De SJ-P1 regelaar onderscheidt zich door:

Flexibele inzetbaarheid:
•  Eenvoudig te integreren in bestaande netwerken door de 

modulaire optionele veldbusmodules
Beschikbaar zijn: EtherCAT, ProfiNet en Profibus-DP.
RS485-Modbus en RS422 zijn standaard ingebouwd.

•  Uitgevoerd met 3 makkelijk aan de voorzijde toegankelijke 
en gelijktijdig te gebruiken optieslots. De beschikbare optie 
modules zijn:
Ethernet, EtherCat, Profibus-DP, ProfiNET, Feedback, Safety, 
Analoge in- en output, Relais uit.

•  Zowel inductie-, als permanentmagneet motoren kunnen 
worden aangestuurd door de SJ-P1 regelaar. PM motoren 
hebben een hoog rendement en nemen weinig ruimte in. 
Door de overstroombeveiliging kan demagnetisering van 
de PM motoren worden vermeden.

Gebruikersvriendelijkheid:
•  Eenvoudig aan te sluiten. 

De bedrading van de aansturingssignalen is snel gereali-
seerd met insteekklemmen. Het aandraaien van schroeven 
is hierdoor overbodig.

Voor de standaard ingebouwde 
modbus communicatie zijn twee 
aansluitterminals beschikbaar. Hier-
door is een “daisy chain” bedrading 
eenvoudig te realiseren.
•  D.m.v. dipswitches eenvoudig 

omschakelbare analoge in- en 
uitgangen. 
0-10V / 4-20mA (2 analoge ingangen 
en 2 analoge uitgangen).

•  Levensduur verwachtingsfunctie 
voor de elektrolytische condensa-
toren t.b.v. het vermogenscircuit en 
de koelventilator. 

•  Door de aansluitmogelijkheid van 
een externe 24V voeding kunnen 
parameters worden ingesteld en 
is communicatie met een PLC en 
PC mogelijk zonder dat de hoofd 
voedingsspanning is ingeschakeld.

•  Door de mogelijkheid om interne data continu op te slaan 
is een snelle diagnose bij een eventuele storing mogelijk.

De bestaande functies kunnen worden aangepast middels 
een op Basic lijkende programmeertaal (PLC-functie). 

Veiligheid:
Gecertificeerde functionele veiligheid volgens internationale 
standaard:
•  Door “derden” gecertificeerde elektrische veiligheid
•  Ook volgens EN61508, IEC/ENUL61800-5-2 SIL3
•  STO als functionele standaard safety functie
•  IEC/EN60204-1 Stop Cat. 0
•  EN/ISO13849-1Cat3, Ple
•  IEC61508, IEC/EN/UL61800-5-2, IEC/EN62061 SIL3 STO
•  SS1, SLS en anderen zijn verkrijgbaar via een optie slotmo-

dule

Trip vermijdingsfunctie:
Een minimum tijd deceleratie functie, overstroom onder-

drukking en DC-bus AVR 
functie zijn standaard 
aanwezig. Deze functies 
verhogen de robuust-
heid van het product 
en vermijden onnodige 
uitschakeling.
Een verbeterde koppel- 
en stroombegrenzing 
maken een beperking van 
de belasting mogelijk en 
beschermen daardoor de 
installatie.

Eenvoudige toepasbaar 
ProDriveNext Software
De eenvoudige en 
intuïtief te gebruiken 
programmeersoftware 
biedt:
•  Online monitoring van 

alle parameters en de status van de I/O aansluitingen
•  Conversie van de parameters tussen de verschillende series
•  Snelle download van parameters d.m.v. USB communicatie
•  Compatibel met Windows XP, 7,8 en 10

Bedienpaneel met TFT kleuren LCD scherm
•  Keuze uit 12 talen
•  Ingebouwde real time klok
•  Kopieerfunctie voor parameters en EzSQ programma data 
•  Door een wachtwoordfunctie worden de ingestelde parame-

ters beschermd tegen onjuist gebruik

Extra functionaliteit van het TFT LCD display:
•  Meerdere waarden kunnen gelijktijdig worden gemonitord.
•  De ingestelde waarden kunnen worden gemonitord
•  Waarden kunnen groot worden weergegeven
•  Opgetreden fouten kunnen in de tijd worden teruggezien

Een gelijkmatige werking en precisie
Een hoog startkoppel bij een lage snelheid ondersteunt een 
gelijkmatige aandrijving van een zware last. De verminderde 
“overshoot” en “undershoot” draagt bij tot een gelijkmatige 
en stabiele werking met minder schokken. 

Meervoudige rating om ruimte en kosten te besparen
Een drievoudige rating t.b.v. inductie motoren voor verschil-
lende toepassing is mogelijk. Voor PM motoren is een twee-
voudige rating mogelijk. 

Ingebouwde remunit.
Een remunit is standaard ingebouwd in alle modellen tot en 
met 37kW. De benodigde remweerstand kan separaat worden 
meegeleverd.

EzCOM (peer to peer communicatie)
De SJ-P1 ondersteunt peer to peer communicatie tussen 
meerdere regelaars. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de 
ingebouwde RS485 poort. In deze configuratie is één “admi-
nistrator” regelaar nodig terwijl anderen als master of slave 
fungeren. 

Milieuvriendelijkheid
• De SJ-P1 serie voldoet aan de EU-RoHS eisen.
•  Een coating op het interne PC bord verzekert een 

ver beterde weerstand tegen externe omgevingsinvloeden 
(Het logische en I.F. bord zijn niet voorzien van de extra 
coating).

•  De koelventilatoren en de ingebouwde condensatoren 
bieden een geschatte levensduur van 10 jaar volgens bere-
kening. Door een aan/uit functie kan de levensduur worden 
verlengd. Opgemerkt wordt dat de levensduur is berekend 
en niet wordt gegarandeerd.

De SJ-P1 frequentieregelaars zijn universeel inzetbaar en 
zeer geschikt voor de aandrijving van ventilatoren, pompen, 
compressors, mixers, transportbanden, liften, hijswerktuigen, 
shredders, wikkelsystemen, centrifuges en wasmachines.
Vraagt u naar de laatste documentatie en prijslijsten van de 
Hitachi frequentieregelaars bij de verkoopgroep frequentiere-
gelaars. Om u gedegen en snel aan de laatste mogelijkheden 
van de Hitachi frequentieregelaars te laten wennen bieden wij 
u bij aankoop van een Hitachi regelaar een gratis training aan. 
Zie voor de beschikbare datums ons trainingenoverzicht.



Mitsubishi Electric componenten met Hiflex ondersteuning
•  Set-up en diagnostiek

Product compatibiliteit De MR-J4 servo-versterkers en 
motoren zijn backwards-compatible met de vorige genera-
tie MR-J3 

Naast assistentie bij de selectie van het optimale servo-
systeem voor uw toepassing kunt u ook indien gewenst tegen 
aantrekkelijk uurtarief rekenen op onze assistentie bij de 
inbedrijfstelling. 

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

Uitgebreide documentatie staat op aanvraag ter beschikking.

Dat Hiflex ook het complete programma componenten 
t.b.v. de industriële automatisering van Mitsubishi levert 
is inmiddels alom bekend. Dat Hiflex dit nu al 5 jaar 
doet en hierbij een gedegen detailexpertise heeft opge-
bouwd is wellicht nog wat minder bekend. Op het gehele 
Mitsubishi factory automation programma wordt dus ook 
de vertrouwde Hiflex ondersteuning geboden. 

Bij de selectie van Mitsubishi servo-systemen zijn wij u ook 
graag van dienst. 

Mitsubishi Electric biedt o.a. de MELSERVO MR-J4 serie, 
servo-versterkers en motoren van 0,1 tot en met 55kW. 
Hiflex vult hierop aan met 100% Hiflex support

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. 

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

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

Naast remote I/O systemen en alarm units biedt Seneca 
een uitgebreid programma signaalomvormers.
Wat direct opvalt is de zeer smalle bouwvorm van de 
6,2mm brede modules.

Er zijn modules zijn er voor:
• Temperatuur omzetting
• Analoge omzetting
• Seriële omzetting
• Frequentie omzetting
• Universele omzetting.

De belangrijkste algemene specificaties zijn:
• Resolutie tot 14 bits
• 0,1% nauwkeurigheid
• 3-voudige isolatie
• Compacte afmetingen (102,5* 93,3 * 6,2 mm)
•  Aansluiting met veerklemmen of een DIN-bus verbindings-

systeem
•  Omgevingstemperatuur van -20 graden tot + 60 graden
• Eenvoudig te installeren en te onderhouden
•  Instelling via dipswitches of met een externe computer 
• Laag energieverbruik
• Overstroombeveiliging aan de uitgangen.
• Lange verwachte levensduur van meer dan 500.000 uur

De modules bieden vaak een aantal bijzondere functies:
• Uitlezingsstabilisatie filter
• I/O schaalconversie
•  Linearisatie van cilindrisch naar 

horizontaal
• Worteltrekfunctie

Over Seneca
Met meer dan 30 jaar ervaring in de ontwikkeling en produc-
tie op het gebied van de industriële automatisering is Seneca 
uitgegroeid tot een meebepalende kracht in de wereld van 
de signaal- omvormers en ModBus I/O systemen. De innova-
tieve productlijnen, de professionele aanpak en het wereld-
wijde netwerk aan technisch door Seneca opgeleide distribu-
teurs garanderen de optimale selectie en oplossingen t.b.v. al 
de uitdagingen op het gebied van signaal interfacing en data 
acquisitie.
Seneca is ISO9001 gecertificeerd sinds 1997.
SENECA heeft de intentie op de productlijnen de komende 

Seneca sterk in signaal omvormers

jaren verder uit te breiden. Met een hoge focus op kwaliteit 
is SENECA georganiseerd in drie business units (Automa-
tiseringsinterfaces, Engineering, Industriële componen-
ten). SENECA biedt automatiseringsoplossingen van een 
enkelvoudig component tot aan de automatisering van een 
complete fabrieksinstallatie. 

Algemene informatie:
SENECA is in 1987 opgericht en heeft 62 medewerkers. 
Verkoop vindt wereldwijd plaats middels 70 agentschappen, 
distribiteurs en systeemintegratoren. Producten zijn gecertifi-
ceerd volgens: CE, UL, UR CSA (Noord Amerika) en gedeel-
telijk volgens RINA (Maritiem). De veiligheid en elektromag-
netische compatibiliteit voldoet standaard aan: CE, IEC, EN, 
ATEX, MID.

Vraagt u naar de uitgebreide product brochure K-line?



Ook koppeling naar IIoT omgeving mogelijk (IIoT = Industrial Internet of Things)

Nieuwe Exor eX700 serie zéér positief ontvangen
Technisch lijkt het op een eX705 maar dan zonder bedien-
paneel en met een DINrail montage mogelijkheid. Dus: Alle 
functionaliteiten van een JMobile eX700 scherm maar dan 
zonder scherm.

De mogelijkheden van de eXware703:
1. JMobile webserver
2. JMcloud server
3. CODESYS v3 PLC 
4. Protocol converter
5. Datalogger
6. Gateway
7. Cloud opslag

De belangrijkste specificaties zijn:
eXW703
Exor IIoT Controller & Gateway
Type: eXW703 U0P1
ARM Cortex-A8 1GHz
512MB RAM, 4GB Flash, Linux RT
Temperatuur inzetbereik: -20..+60°C
Voorzien van JMobile visualisatie en JMcloud licentie
Optioneel CODESYS v3 softPLC
2x Ethernet (10/100)
1x Serieel, 1x USB, 1x SD, 1x plug-in
Voorzien van CE
Frontafmeting: 45x134x102 mm (BxHxD)

Exor en IIoT
In meer of mindere mate is 
iedere leverancier in de indu-
striële automatiseringstechniek 
bezig met Industrial Internet 
Of Things (IIoT). Van IIoT is de 
mate en de uiteindelijke inte-
gratievorm nog lang niet duide-
lijk. Doordat de onderliggende 
infrastructuur (internet) in bijna 
alle gevallen reeds aanwezig is, 
is IIoT 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 IIoT-ontwikkelingen door te zorgen dat 
de bedienpanelen op meerdere manieren zijn te koppelen 
en te configureren aan de IIoT-omgeving. Hardware-matig 
beschikken de nieuwe panelen over drie individuele ethernet-
aansluitingen, waarvan één maximaal 1Gbit/s kan communi-
ceren. Softwarematig is het JMobile studio ontwikkelplatform 
zodanig voorbereid, dat op meerdere manieren verbinding kan 
worden gemaakt met een IIoT-omgeving. Exor biedt hiermee 
een toekomstbestendig bedienpaneel en IIoT controller in één!

Tijdens de beurs E&A 
(Electronics and Appli-
cations) presenteerden 
Hiflex samen met Exor 
de Exor’s Smart factory. 
Een volledige fabriek op 
schaal waarbij gebruikt 
wordt gemaakt van de 
laatste Exor embedded, 
IIoT en touchscherm 
technieken. 

Belangrijkste reden voor het succes van de eX700 serie 
is uitgegaan van een nieuw platform met snelle multi-
core ARM processoren en Linux operating systeem. De 
rekenkracht is hierdoor sterk toegenomen. De schermop-
bouw en wisseling tussen de pagina’s is ook aanmerkelijk 
versneld. Sinds de introductie van deze serie begin 2017 
is de afname opmerkelijk snel toegenomen.

Er zijn meerdere ontwikkelingen waardoor méér rekenkracht 
welkom is:
1.  De projecten worden “zwaarder”.

De grote grafische vrijheid van JMobile zorgt ervoor dat 
projecten steeds fraaier en uitgebreider worden gevisuali-
seerd, inclusief multitouch en gesture bedieningen.

2.  Meer mogelijkheden van integratie.
Exor past steeds meer technieken toe waarmee mogelijk-
heden ontstaan om een Exor bedienpaneel te integreren in 
een IIoT omgeving. OPCua client/server, parallelle visualisa-
ties via de webinterface, koppelingen met databases, etc.

De nieuwe bedienpanelen zijn beschikbaar in de scherm-
maten: 5, 7, 10, 15 en 21,5 inch. Het grootste model heeft 
full-HD resolutie (1920x1080) met 16M kleuren.
Zoals voorgaande series is de eX700 serie wederom zeer fraai 
en robuust geconstrueerd met een behuizing van aluminium, 
een voorzijde van gehard glas met capacitieve touch-techniek.
De panelen zijn goed resistent tegen UV-light, krassen en 
chemische inwerking. De toegestane omgevingstemperatuur 
is gespecificeerd in het bereik van -20 en +60 graden C.

Deze nieuwe generatie Exor JMobile bedienpanelen zijn 
ook geschikt voor een IIoT-omgeving, dankzij een flexibele 
aanpak qua hardware en software. Omdat de eX700 serie 
DNV-GL gecertificeerd is, zijn de panelen ook ruim inzetbaar 
voor maritieme toepassingen.

NIEUW eXware703
Een nieuwe variant, gebaseerd op het eX700 platform is de 
eXWare703. De eXware laat zich het makkelijkst samenvatten 
als een JMobile server.

eXware703 met opge-
bouwde PLCM09 WIFI 
module

Leidingbreuk detectie
De regelaar detecteert de gebruikelijke druk van de aan te 
drijven machine en stelt vast als er een plotselinge toename 
van de vraag is in de snelheid buiten de normale parameters.
De regelaar detecteert dan dat er een leidingbreuk is of een 
groot lek in het systeem. 
Een signaal kan worden verstuurd naar het gebouwautoma-
tiseringssysteem om aan te geven dat de breuk is gedetec-
teerd. De te nemen actie kan dan worden voorgesteld. Deze 
functie zorgt ervoor dat de installatie altijd werkt onder opti-
male omstandigheden in relatie tot energieverbruik en gere-
duceerde buitengebruikstelling. Besparingen in het kader van 
snelle interventie kunnen oplopen tot zo’n 20-30%.

Ook geschikt voor PM en BLDC motoren
Naast de gebruikelijke DKA motoren zijn de regelaars uit de 
ECO drive serie ook direct in te zetten in combinatie met PM 
motoren en BLDC motoren. Hierdoor wordt een nog hogere 

efficiëntie in de aandrijving bereikt. Met en BLDC motor kan 
een aanloopkoppel tot 150% worden bereikt wat de aandrij-
ving geschikt maakt voor de aandrijving van compressoren. 
Hiflex biedt hiervoor de PM IE4 motoren van het fabricaat 
Merkes en heeft een samenwerking met Kolmer motoren die 
een breed programma aan hoog rendement IE4 motoren 
biedt.

De verbeterde power factor en lage hoeveelheid 
harmonischen
Een nieuwe interne topologie zorgt ervoor dat de vermogens 
elektronica vernuftig wordt aangestuurd en dat energie-
verslindende hogere harmonischen worden vermeden. Naast 
een besparing aan energie kan ook vaak een goedkopere 
ingangsbekabeling worden geselecteerd omdat de ingangs-
stroom tot 17% lager kan zijn. 

Vraagt u naar de uitgebreide documentatie Invertek Eco 
ventilator aandrijvingen en Invertek Eco pomp aandrijvingen? 

Vervolg van pagina 1



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, Geovap/
Reliance, producenten van 
toonaangevende compo-
nenten en software voor 
fl exibele productieautoma-
tisering, zijn van leveran-
cierszijde onze belangrijkste 
steunpilaren.
Daarnaast vertegenwoordigt 
Hifl ex: Seneca Industriële 
automatiseringsinterfaces, 
Solcon softstarters, Wöhrle 
voedingssystemen 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 nieuwste 
documentatie:
•  Hitachi frequentieregelaars SJ Series type P1
•  Hitachi IoT PAC controller HX serie
•  Hitachi Remote I/O Modules EH-RIO2 serie
•  Invertek ECO Optidrive frequentieregelaars 

t.b.v. pompbesturingen
•  Invertek Optidrive E3 frequentieregelaars 

voor algemeen gebruik 
• Invertek bedrijfsprofiel
• Exor productcatalogus 2017/2018
• Exor eX700 HMI/IoT controller
• Exor eXware IoT controller
• Seneca productcatalogus 

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 2017
Hitachi PLC

Aantal Dagen Max aantal deelnemers Prijs per deelnemer Datum

EHV+ (Codesys V3)
Workshop 3/4 dag 10 GRATIS 22-sep, 20-okt

16-nov, 14-dec

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 20-sep, 27-okt, 23-nov

Exor JMobile basis 1 dag 10 € 350,– 19-sep, 26-okt, 22-nov

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 dag 8 € 350,– 28-sep, 28-nov

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

Hitachi basis 1 dag 4 € 350,– op aanvraag

Mitsubishi basis 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 26-sep, 7-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
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Ook bij Hiflex zijn de effecten van het verder aantrekken 
van de economie duidelijk waarneembaar. Hierdoor is ook 
de vraag naar de technische support verder toegenomen. 
Om de kwaliteit en de bereikbaarheid te kunnen blijven 
garanderen zal een nieuwe medewerker service worden 
aangetrokken. De huidige mederwerker service binnen- en 
buitendienst, Erik, heeft ons aangegeven het team van 
project-ingenieurs bij Hiflex te willen gaan versterken. Na 
een gedegen inwerkperriode zal de nieuwe medewerker Erik 

gaan vervangen.
Geïnteresseerden 
kunnen de complete 
vacature “Service tech-
nicus binnen- buiten-
dienst” nalezen op onze 
site www.hiflex.nl en bij interesse contact 
opnemen met ing. Marcel den Dulk, 
hoofd technische afdeling.

Uitbreiding technische afdeling Hiflex




