
Ondank een nog wat onrustige wereld staan alle econo-
mische verkeerslichten op groen. Branche verenigingen 
verwachten zelfs de komende 10 jaar nog een gestage 
groei in de industriële automatiseringstechniek. Hiflex 
verwacht dan ook na een succesvol 2017 ook voor 2018 
een doorzettende groei mede door het innovatieve 
karakter van onze leveranciers. 

Invertek uit Wales heeft de laatste 10 jaar heel veel geïnvesteerd 
in innovatieve functionaliteit en heeft een zeer hoge product 
kwaliteit bereikt. Ook onze leverancier Exor loopt voorop in 
de functionaliteit. Hitachi heeft met de nieuwe generatie PAC 
(proces automation controllers) een beduidende stap voor-
waarts gemaakt en heeft het inzetbereik van de PLC’s vergroot. 
Mitsubishi Factory Automation blinkt uit in de onderlinge 
koppelbaarheid van de diverse automatiseringscomponenten. 
Hiflex verwacht dan ook een gestage verdere groei mede door 
de innovatie kracht van de leveranciers. De laatste product 

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:
•  Vooruitblik 2018
•  De volgende generatie HMI van EXOR
•  Uitbreiding scheepskeuren op Exor HMI
•  Invertek breidt productie capaciteit verder uit en 

introducteert Solar-Pump regelaar
•  Positioneren met de WJ200 van Hitachi
•  Hitachi HX serie gekoppeld aan hoger liggende systemen
•  Mitsubishi IE field basic
•  Solcon compleet in softstarters
•  Meer parkeerplaatsen bij Hiflex 
•  Workshops en trainingen tot en met juni 2018
•  De nieuwste documentatie
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Koerier
Groei door innovatie 

Vooruitblik 2018:

ontwikkelingen kunt u lezen in deze koerier. Hiflex blijft met een 
team van zeer ervaren aandrijf- en besturingsspecialisten werken 
aan een optimale ondersteuning van de afnemers. Vele decen-
nia aan ervaring staan de Hiflex klanten ter beschikking. Binnen-
kort gaat de nieuwe Hiflex internet site online. De nieuwe Hiflex 
internetsite zal uitgebreidere productinformatie bevatten, meer 
handboeken en product- en bedrijfsfilms. Ook kan men via de 
geïntegreerde digitale productcatalogus direct een bestelling 
sturen. Steeds zullen de bestellingen na ontvangst nog handma-
tig worden ingevoerd door onze orderverwerkers waardoor de 
bestellingen blijvend worden gecontroleerd op juistheid. Hiflex 
biedt tenslotte meer dan alleen de componenten! 

Sterk in support
meer dan alleen componenten

11. RINA Services S.p.A. (“RINA”)
12. Russian Maritime Register of Shipping (“RS”)

MR staat voor Mutual Recognition, dus wederzijdse 
erkenning.
Met andere woorden: Nagenoeg alle gangbare maritieme 
keuringsinstanties (zgn. notified bodies) erkennen een afge-
geven EU MR typekeur. Dit draagt aanzienlijk bij aan de 
vereenvoudiging van het maritieme certificeringsproces van 
complete maritieme installaties.

Voor meer informatie kunt u kijken op de site: 
http://www.euromr.org/
Waarschijnlijk overbodig te melden, maar de certificaten 
staan ook online: https://approvalfinder.dnvgl.com

Wenst u nadere informatie neemt u dan contact op met de 
afdeling verkoop HMI.

Exor bedienpanelen nu nog breder inzetbaar 
voor maritieme toepassingen

Exor bedienpanelen worden al meer dan een decennium 
ingezet in de Maritieme wereld. Voor bepaalde toepas-
singen is een maritiem keur een vereiste. Tot voor kort 
bood Exor afhankelijk van de serie een DNV of GL keur. 
Omdat scheepsbouwers en maritieme installatiebedrijven 
veelal internationaal werken, bleek de conformering aan 
1 of 2 keurmerken onvoldoende. Per direct zijn de Exor 
eX700 panelen en IOT controllers nu voorzien van een 
extra nieuwe type keur voor maritieme toepassingen: de 
EU RO Mutual Recognition Group.

De EU RO Mutual Recognition groep is samengesteld uit 
12 leden:
1. American Bureau of Shipping (“ABS”)
2. Bureau Veritas (“BV”)
3. China Classification Society (“CCS”)
4. Croatian Register of Shipping (“CRS”)
5. Indian register of shipping (“RCLASS”)
6. DNV GL (“DNV GL”)
7. Korean Register (“KR“)
8. Lloyd’s Register Group Ltd. (“LR“)
9.  Nippon Kaiji Kyokai General Incorporated Foundation 

(NK or ClassNK)
10. Polski Rejestr Statkow S.A. (“PRS”) Stuurhuis MS Friso. Foto: VDE Marine Dordrecht 



De eX700 Field serie is ontwikkeld voor gebruik in de 
“ruigere omgeving”. Het strakke moderne ontwerp en de 
zeer hoge mate van technische fl exibiliteit maken het een 
bijzondere HMI. De dunne uitvoering, de enkelvoudige 
bevestiging met één enkele aansluitkabel en het hoge 
resolutie multi-touch PCAP scherm (HD en full HD) maken 
de panelen uit deze serie echt uniek. De eX700 Field serie 
is geoptimaliseerd om te gebruiken als embedded brow-
ser of als JMobile HMI paneel. Hierdoor kunnen de pane-
len worden ingezet voor eenvoudige toepassingen waar-
bij alleen dient te worden bediend en gemonitord maar 
ook voor de complexere toepassing, zelfs op IIOT niveau.
 
De beschikbare schermgroottes zijn 5”; 7”; 10,1”; 15,6” en 
21,5” TFT. De eX700 serie is intern modulair opgebouwd. De 
basis voor de eX700 field is gelegd door de Exor embedded 
bouwstenen en de eX700 serie panelen.

De belangrijkste kenmerken zijn:
•  Gepatenteerd ontwerp
•  Superieur TFT display met een helderheid van 400cd/m2 en 

een uitleeshoek van 150 graden.
•  Dimbaar tot 0%
•  Robuuste capacitieve multi-touch
•  Touch screen met vocht en waterdruppel compensatie
•  RJ45-IP67 Cat5e afgeschermde aansluitplug
•  Ultra dun ontwerp 15mm
•  3-voudige draadloze communicatie
•  Visualisatie in een echte web-browser
•  Open platform voor Linux applicaties 
•  Gedraagt zich als een HTLM-5 compatibele browser met 

een grafische accelerator
•  JMobile runtime mogelijk met OPC-UA server en client

Optioneel:
Als optie kunnen de panelen worden voorzien van een 
complete set aan omgevingssensoren voor druk, hoogte, 
beweging, vibratie, temperatuur, licht, nabijheid, vochtigheid 
en hellingshoek. Zelfs een camera is mogelijk. Dit maakt de 
panelen zeer geschikt voor vele IIoT toepassingen. Een nog 
grotere helderheid van 500cd/m2 is ook mogelijk als optie.

Algemene wetenswaardigheden:
De panelen zijn uitgevoerd met een ARM Cortex-A9 dual 
core 800MHz processor. Het OS is LINUX. De EtherNet 
poort is 10/100 PoE 802.3af/at. Bij verticale installering is de 
toelaatbare omgevingstemperatuur van -30°C tot 60°C. 

Innovatie uit Italië

De volgende generatie Web-Based HMI bedienpanelen van Exor:
De toelaatbare vochtigheidswaarde is van 5 tot en met 85%. 
De bevestiging kan worden gerealiseerd via een M22 gat of 
een bevestigingsarm.

Bevestigingsmogelijkheden:
Toepassing bij:
Verpakkingsmachines
Proces industrie
Medische techniek
Metaal bewerkingsmachines
Weegsystemen
Gebouw automatisering

Exor en IIOT
In meer of mindere 
mate is iedere leveran-
cier in de industriële 
automatiserings-
techniek bezig met 
Industrial Internet 
Of Things (IIoT). Van 
IIoT is de mate en de 
uiteindelijke integra-
tievorm nog lang niet 
duidelijk. Doordat de 
onderliggende infra-
structuur (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 zoals nu ook weer bij de eX700 field serie 
op meerdere manieren zijn te koppelen en te configureren 
aan de IIoT-omgeving. Het JMobile studio ontwikkelplatform 
is zodanig voorbereid, dat op meerdere manieren verbinding 
kan worden gemaakt met een IIoT-omgeving. Exor biedt hier-
mee een bedienpaneel en IIoT controller in één!

Specifiek op klantspecificatie gebouwde bedienpanelen 
en embedded applicaties
De bedienpanelen zijn de belangrijkste te produceren 
producten bij Exor. Men legt zich de laatste jaren echter ook 
toe op de ontwikkeling van klantspecifieke bedienpanelen en 
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 snelheid meerdere taken gelijktijdig uit te voeren. Dit 
maakt hem tevens geschikt voor multimedia toepassingen. 
Bij de ontwikkeling heeft centraal gestaan: hoge betrouw-
baarheid geschikt voor veeleisende omgevingen, hoge pres-
taties, laag energieverbruik, optimale MTBF voor 24/7 inzet. 
Vooral bij gebruik van zeer grote aantallen bijvoorbeeld in de 
apparatenbouw kan de inzet van een embedded oplossing of 
een bedienpaneel naar maat interessant worden.

Voorbeeld van een maat oplossing. ON3 bediening voor 
bijvoorbeeld kranen. Neemt u voor meer informatie contact 
op met de afdeling verkoop HMI?

Voorbereiding Exor development days in volle gang.
Ook dit jaar organiseert Hiflex in nauwe samenwerking met 
Exor weer 2 Exor development dagen. De verwachting is 
dat Exor 3 sprekers zal afvaardigen. Er zal aandacht worden 
besteed aan de laatste mogelijkheden met de J-Mobile 
software, de laatste hardware ontwikkelingen en Cloud en 
Embedded mogelijkheden. Nadere informatie volgt op onze 
website en via onze mail. 

UA

Serie eX700 Field



Mitsubishi Electric en CC-Link IE Field Basic geven 
boost aan netwerken voor IIoT

Het open industriële Ethernet protocol CC-Link IE is het 
snelste open Industriële Ethernet netwerk op de markt. 
Het nieuwste lid van deze netwerkfamilie, CC-Link IE 
Field Basic, maakt de aansluiting van automatiserings-
componenten via de standaard aanwezige 100Mbit 
Ethernet-poort mogelijk. Met een grote range aan 
com patibele producten en oplossingen ontsluit Mitsubishi 
Electric de voordelen van deze netwerken voor relatief 
kleinschalige toepassingen en installaties.

Het succes van automatiseringsnetwerken hangt mede af van 
het aantal componenten dat kan worden aangesloten en de 
verscheidenheid ervan. De voordelen van transparantie en 
netwerkvorming gelden echter ook voor kleinschalige syste-
men. Op alle nieuwe Mitsubishi Electric producten is CC Link 
IE Field basic aanwezig zonder extra kosten.

Mitsubishi Electric ondersteunt CC link IE Field Basic met 
de MELSEC PLC’s, HMI’s, Servo-drives, Frequentieregelaars, 

Remote I/O en Robotbesturingen, maar ook “third party” 
leveranciers beschikken over oplossingen die direct op dit 
netwerk kunnen worden aangesloten. Via hun standaard 
Ethernet-poort kunnen MELSEC CPU-modules worden 
gebruikt als master-station voor eenvoudige industriële 
apparaten als sensoren en actuatoren, terwijl ze tegelijkertijd 
verbinding maken op bedrijfsniveau. Hierdoor zijn er geen 
afzonderlijke netwerkmodules nodig, wat ruimtebesparing en 
lagere hardwarekosten oplevert.

Bedrijfsbrede oplossingen op basis van PLC’ s van Mitsubishi 
Electric kunnen eenvoudig worden geconfigureerd met de 
eigen programmeersoftware GX Works2 of GX Works3. Zij 
vergemakkelijken het onderhoud door het monitoren van de 
bedienings- en communicatiestatus van de apparaten in het 
netwerk. Door het met zijn hardware en e-F@ctory concept 
ondersteunen van open CC-Link netwerken en de ontwikke-
ling van apparaten door derden, stimuleert Mitsubishi Elec-
tric actief het via een netwerk verbinden van ‘dingen’ in de 
industrie, het IIoT.

Wenst u meer informatie over de mogelijk-
heden neemt u dan contact op met de 
afdeling verkoop.

Toepassing van CC-Link IE Field Basic (IEFB) voor de softwarematige cyclische communicatie biedt partnerbedrijven door de gunstige implementatiekosten een impuls voor de 
ontwikkeling van nieuwe apparaten. [Bron: CC-Link Partner Association (CLPA)]

Invertek introduceert nu ook via Hiflex een 
“Solar–Pump” versie voor de Nederlandse markt

Nederland is een belangrijke internationale speler op het 
gebied van waterpompsystemen. Jaarlijks worden veel 
systemen wereldwijd vooral naar de warmste landen op 
aarde geëxporteerd. Ook in Nederland komt het voor dat 
op het land niet direct een stroomvoorziening beschikbaar 
is of dat de aanleg daarvan zeer kostbaar is. Het aantal 
bedrijven dat “groen” wil produceren neemt sterk toe. 
Juist in die situaties kunnen de “Solar-pump” frequentie-
regelaars van Invertek een uitkomst bieden. Daarnaast in 
de zonne-energie kosteloos en zeer milieuvriendelijk. 

De hedendaagse technologie maakt het mogelijk pomp-
systemen aan te drijven gevoed door zonne-energie. Het 
is bijvoorbeeld mogelijk om water op te pompen van een 
diepte van 10 meter tot en met 500 meter. Natuurlijk kan ook 

oppervlaktewater worden verpompt naar een ander niveau 
of naar een voorraadtank. Invertek heeft een slim algoritme 
ontwikkeld waarbij de in de zonnepanelen gegenereerde 
energie optimaal wordt omgezet naar het hoogst mogelijke 
vermogen op een door de regelaar met motor aan te drijven 
pomp. De methode noemt men MPPT (maximum power point 
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Invertek, gevestigd in Wales en producent van frequentie-
regelaars met een vermogen tot en met 250kW, is gestart 
met de bouw van aanvullende productie hallen direct 
naast het bestaande hoofdkantoor. Met het ”easy to use” 
concept is men wereldwijd een producent van beteke-
nis geworden. Invertek frequentieregelaars voldoen aan 
vrijwel alle gebruikelijke internationale kwaliteitsstandaar-
den en zijn zeer energiezuinig. Voor een aantal branches 
heeft Invertek specifieke series ontwikkeld met een groot 
aantal ingebouwde innovatieve functies die de inbedrijf-
stelling nog eenvoudiger maken.
 
Door een optimale logistieke organisatie slaagt men erin zeer 
korte levertijden te realiseren, ook voor grotere opdrachten. 
Mede ook hierdoor heeft het bedrijf de laatste jaren een zeer 
sterke groei doorgemaakt.

 
De nieuwe productiefaciliteit wordt ingericht voor een capaci-
teit van 400.000 regelaars per jaar.
Hiflex, de importeur en leverancier van de Invertek regelaars 
in Nederland, beschikt over een behoorlijke eigen buffer 
voorraad. Voor grotere leveringen met een korte levertijd-
wens maakt Hiflex ook gebruik van Invertek’s expres service 
waardoor ook grotere aantallen snel ter beschikking staan.
 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de afde-
ling verkoop frequentieregelaars.

Korte levertijden worden gegarandeerd!

Invertek breidt productiecapaciteit nog verder uit

Drie P2 Solar series staan ter beschikking in IP20, IP66 en IP55 uitvoering.

Met de Invertek P2 Solar regelaars wordt het hoog-
ste rendement bereikt door gebruik te maken van 
het maximum power point tracking algoritme.

tracking). Men maakt gebruik van de standaard P2 regelaars. 
Hiflex voorziet op aanvraag de standaard regelaars van een 
speciale firmware en van het Invertek Solar Pomp logo.

Vervolg van pagina 3

De belastbaarheid van 
een zonnepaneel is zeer 
kritisch. Als een te hoge 
stroom wordt afgeno-
men zakt de spanning 
snel in elkaar. Het algo-
ritme voorkomt dit. 

 
De benodigde spanning 

t.b.v. de regelaar wordt verkregen door een aantal panelen 
in serie te zetten. De hoeveelheid benodigde stroom door 
voldoende panelen parallel te schakelen. Afhankelijk van de 
beschikbare hoeveelheid energie neemt de regelaar het hoogst 
mogelijke pomptoerental aan. In de nacht schakelt het systeem 
uit en bij een wolk voor de zon loopt het toerental automa-
tisch terug. Indien men onafhankelijk van het weer en de nacht 
een pompopbrengst moet garanderen kan men natuurlijk het 
zonnepaneel systeem combineren met een dieselgenerator of 
accu’s.

Er zijn ook mogelijkheden met de E3 regelaar in de zgn. PI 
mode. Deze regelaar serie is prijsgunstiger. Het nadeel is 
dan wel dat niet het maximale vermogen uit de panelen kan 
worden benut.

Toepassingen bij:
•  Oppompen van grondwater
•  Irrigatiesystemen
•  Watervoorziening van vee

Een uitgebreide Invertek Solar brochure ligt op aanvraag 
voor uw klaar. Neemt u voor meer informatie contact op 
met de afdeling technische ondersteuning frequentierege-
laars van Hiflex. De technische specialisten adviseren ook 
graag over deze toepassing.

Ontwerp van de nieuwe productie faciliteit in Offa’s Dyke Business Park te Welshpool



De voordelen van de WJ 200 in relatie tot positioneren in 
een oogopslag:
•  Eenvoudige positionering met een standaard regelaar 

zonder extra encoderkaart
•  Tot maximaal 8 point to point posities
•  Homing functie
•  STO functie
•  Zeer goedkope oplossing 

Andere wetenswaardigheden over de WJ200 serie:
De WJ200 serie is een laatste generatie “state of the art” 
sensorless vector control regelaar, speciaal ontwikkeld voor 
de machinebouw in een vermogensbereik van 0,2kW tot en 
met 15kW (18,5 kW in Dual rating).
Deze regelaars zijn bij uitstek geschikt voor de dynami-
sche internationaal verkochte machines omdat de WJ200 
serie voldoet aan wereldwijde normen CE, UL, c-UL, c-Tick 
en beschikt over een groot ingangsspanningsbereik. Een 
ingangsspanning van 240V is mogelijk voor de 200V uitvoe-
ring en 480V in de 400V uitvoering.

Deze hoog dynamische regelaar onderscheidt zich verder 
door:
•  Zeer hoog startkoppel van meer dan 200%

De beschikbaarheid van de sensorless vector control in de 
regelaar maakt het mogelijk startkoppels te realiseren tot 
meer dan 200% vanaf 0,5Hz gedurende 3 seconden. Dit 
maakt de WJ 200 bijzonder geschikt voor toepassingen in 
snelle dynamische machines zoals palletizers, verpakkings-
machines maar ook voor kranen, hijswerktuigen en liften. 
Door middel van de auto–tunefunctionaliteit wordt een 
snelle en nauwkeurige inbedrijfstelling mogelijk gemaakt en 
het maximale uit elke motor gehaald en onnodig energie 
verlies voorkomen. 

•  Hoge toerentalnauwkeurigheid
Ook bij een zeer lage snelheid wordt door de geavan-
ceerde sensorless vector techniek een zeer nauwkeurige 
toerental stabiliteit bereikt. Dit maakt de regelaar ook 
geschikt voor eenvoudige positioneertoepassingen waarbij 
een behoorlijke herhaalnauwkeurigheid gewenst is.

•  Ingebouwde remunit
Indien u gebruik maakt van de ingebouwde remunit en 
hierop een remweerstand aansluit bent u in staat de rege-
laar in te zetten voor applicaties waarbij frequent wordt 

Goedkoop positioneren met de Hitachi WJ200 
frequentieregelaars

Zonder dat er een extra, vaak dure, motion controller 
nodig is, kunnen de Hitachi frequentieregelaars uit de 
serie WJ200 worden ingezet bij eenvoudige point to 
point positioneertoepassingen.

Een 24V, incrementele encoder met maximaal 512 pulsen 
per omwenteling, kan direct op de ingangen van de regelaar 
worden aangesloten.
Standaard staan 8 positioneerpunten ter beschikking. De 
gewenste waarden kunnen via de Easy Sequence software 
(EzSQ) of ModBus in de regelaar worden ingelezen. Middels 
de software of via ModBus kan het aantal positioneerpunten 
verder worden uitgebreid. Mocht, afhankelijk van het produc-
tieproces, positioneerposities moeten worden aangepast, 
dan kan dit ook via de software of via de Modbus communi-
catie. De regelaars zijn standaard voorzien van een seriële 
RS485 Modbus/RTU poort.

De maximale snelheid en de kruipsnelheid kunnen vooraf 
worden ingesteld. Indien de af te leggen weg te kort is om 
de maximale snelheid te bereiken, remt de motor al af voor-
dat de maximum snelheid is bereikt.

De praktische nauwkeurigheid bedraagt +/- 10 pulsen.

De plaats waarnaar de aandrijving dient te positioneren wordt 
bepaald via de aansturing op 3 ingangen op de regelaar. 
Zie onderstaande tabel als voorbeeld.

Aansluiting van de encoder direct op de regelaar.
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DriveStart geïnstalleerd in Polen: 

Multi-Start oplossingen bij 6.3kV met Solcon

DriveStart: inzetbaar tot 6,3kV, 5MW

gestart en gestopt. Door gebruik te maken van de remunit 
staat er een hoger remkoppel ter beschikking.

•  Wachtwoordbeveiliging t.b.v. parameter instellingen.
De WJ200 beschikt over een wachtwoordfunctie waardoor 
voorkomen kan worden dat parameters door “onbevoeg-
den” worden gewijzigd. Daarnaast is het mogelijk een 
aantal parameters onzichtbaar te maken.

•  Wereldwijde standaarden en wereldwijd in te zetten
De regelaars zijn voorzien van CE, UL, c-UL en c-Tick 
toekenningen. Door het grote ingangsspanningsbereik 
en de beschikbare positieve en negatieve logica bij in- en 
uitgangen zijn de regelaars universeel en wereldwijd in te 
zetten.

Vervolg van pagina 6
De Hitachi WJ200 serie is bijzonder 
aantrekkelijk geprijsd.
Overtuig u zelf en vraag naar de 
prijslijst en de voor uw organisatie 
geldende kortingen.

De WJ200 serie is geschikt voor de 
aansturing van:
Verpakkingsmachines, transport-
systemen, pompen, ventilatoren, 
hijswerktuigen, liften, compressoren, 
centrifuges, wasmachines, bewerkings-
machines.

Neemt u voor meer informatie contact 
op met de afdeling verkoop.

Hitachi HX serie PLC

Steeds vaker gekoppeld aan hoger liggende systemen

Dat de HX serie veel kracht in een kleine behuizing biedt 
is inmiddels alom bekend. De HX serie is eigenlijk een 
“zware” PLC die tevens aansluit op de trend “IOT” (Inter-
net Of Things) door de OPC UA koppelingsmogelijkheid. 
Dataoverdracht tussen een PLC en een hoger liggend 
systeem komt steeds vaker voor en deze trend zal zich 
naar verwachting de komende jaren verder doorzetten. 
OPC UA (Unified Architecture) is de laatste versie van 
OPC communicatie gebaseerd op de technologie die voor 
internetdiensten is ontwikkeld. OPC UA faciliteert een 
open data-uitwisseling onafhankelijk van het gebruikte 
operating systeem, software, merk of regio. 

Het maakt ook een schaalbare koppeling tussen een PLC, 
HMI of SCADA systeem naar een MES of ERP laag mogelijk. 
In de HX serie is de OPC UA communicatie -mogelijkheid 
standaard opgenomen. Hiflex brengt nu de laatste mogelijk-
heden in kaart om u hierin zo goed als mogelijk is te kunnen 
ondersteunen, mede omdat 3S de leverancier van CoDeSys 

de OPC DA server niet meer gratis toelevert in combinatie 
met CoDeSys vanaf versie 3.5 SP12. In combinatie met de 
levering van onze hardware wordt hiervoor met ingang van 
januari €205,- voor een “single licence” plus dongle bere-
kend. De OPC-UA server wordt toegepast in de Hitachi HX 
serie als master, in diverse EXOR bedienpanelen series als 
cliënt. In Reliance SCADA wordt OPC UA zowel als optie als 
master en cliënt aangeboden.

Wenst u nadere informatie? Neemt u dan contact op met de 
afdeling PLC’s of de technische afdeling. Vraagt u ook naar de 
nieuwste documentatie Hitachi HX serie en EH-RIO2 serie?

de OPC DA server niet meer gratis toelevert in combinatie 

Solcon Industries, heeft in samenwerking met een geauto-
riseerde Solcon Global-partner, de succesvolle installatie 
en inbedrijfstelling gerealiseerd van het eerste 6.3 kV 
multi-start DriveStart-systeem bij PGNiG, een gasproduc-
tiefaciliteit in Polen. Het systeem start en bestuurt twee 
1500HP-compressoren die stikstofgas van 1 atmosfeer tot 
17 bar samenpersen. De complete oplossing omvat inko-
mende, uitgaande PFC-panelen en de DriveStart.

Voor deze toepassing was de DriveStart-oplossing vereist 
omdat de gebruiker een langzaam aanlopende motor met 

een hoog koppel 
nodig had, bij 
lage aanloopstro-
men die 100% 
rendement ople-
veren. Omdat 
twee compresso-
ren in dit proces 
moesten worden 
gestart, was de 
Multi-Start-optie 
de perfecte 
economische 
oplossing omdat 
het de investe-
ring vermindert 
en er installa-
tieruimte wordt 
bespaard.

Solcon’s DriveStart is de eerste op IGBT gebaseerde middel-
zware softstarter die is gebouwd en geoptimaliseerd voor 
toepassingen die een lage startstroom en/of een hoog start-
koppel (zware belasting) vereisen. De DriveStart wordt wereld-
wijd gezien als de ideale oplossing voor toepassingen waarbij 
meerdere motoren moeten worden gestart. De DriveStart 
voorkomt oververhitting van de motor en mechanische slij-
tage. 
De geïntegreerde bypass-schakelaar van de DriveStart wordt 
onmiddellijk gesynchroniseerd en ingeschakeld nadat het 
eerste opstartproces is voltooid. De geïntegreerde datalog-
ger monitort en slaat veel interne data op die kan worden 
gebruikt voor diagnose op afstand en voor de analyse van de 
geleverde prestaties.



Solcon Industries is een wereldwijd opererende en toon-
aangevende leider op het gebied van solid-state motor 
softstarters voor industriële en maritieme toepassingen. 
Solcon ontwerpt, ontwikkelt en produceert een complete 
reeks van laag- en middenspanningssoftstarters van 4kW 
tot en met 50MW inclusief de motor aansturing en bevei-
liging. 

Systeemontwikkelaars over heel de wereld kiezen voor Solcon 
omdat zij al meer dan 40 jaar ervaring hebben in de zwaarste 
toepassingen zoals in de mijnbouw, maritieme toepassingen, 
water, algemene industrie en de olie industrie. Of het nu gaat 
om een retrofit of een nieuwe installatie. Solcon biedt wereld-
wijd de expertise en de internationaal benodigde certificerin-
gen. 

Waarom zou u een softstarter gebruiken?
•  Door het gebruik van softstarters worden inschakelpieken 

voorkomen wat een aanzienlijk voordeel kan opleveren op 
uw energierekening.

•  Lastwerktuigen lopen soepel aan waardoor mechanische 
belastingen worden voorkomen en installaties langer 
meegaan. 

•  Door het soepel aanlopen wordt schade aan eindproducten 
voorkomen. 

•  Kunnen zwaardere motoren en lasten op een zwak net 
aanlopen. Bij gebruik van een Solbrake kunnen lasten 
met een hogere massatraagheid sneller worden afgeremd 
waardoor tijdverlies wordt voorkomen en er eerder veilige 
situaties ontstaan indien er iets in het proces is mis gegaan.

•  Ter voorkoming van waterslag in leidingsystemen.
•  Indien een motorlast bij aanloop een diesel-generator 

combinatie te zwaar zou belasten waardoor er een hinder-
lijke spanningsdaling zou ontstaan biedt een softstarter 
uitkomst. Denkt u hierbij ook aan maritieme en mobiele 
installaties.

•  Bij lagere vermogens is een softstarter goedkoper dan een 
ster/driehoek automaat en deze gaat langer mee dan een 
ster/driehoek automaat (aantal in- en uitschakelingen).

Recent zijn twee volledig gemoderniseerde series op de 
markt gebracht. De compacte iStart serie en de DriveStart 
serie voor een gecontroleerde aanloop als ware het een 
frequentieregeling.

De iStart Digitale softstarter
De nieuwste reeks biedt een 
stroomrange van 17A tot en 
met 1100A en heeft over de 
gehele range een ingebouwde 
by-pass. 

De iStart serie: 
•  Is uitgevoerd met drie 

stroomtrafo’s voor accurate 
stroommeting

•  Biedt plug-in communicatie-
modules (Modbus, Profibus, 
Devicenet)

•  Heeft een standaard aansluit-
spanning van 208 – 480V

Solcon compleet in softstarters
•  Heeft een ‘inline’ en ‘inside-delta’-aansluiting met alarm 

voor foutieve aansluiting

De iStart serie heeft een aantal geavanceerde functies waar-
onder:
•  RTC voor real time event en trip log
•  Basis, Professional en Expert set-up menu
•  Universele elektronica spanning 95-230 VAC
•  Frequentie autotracking 45-65 Hz
•  Auto reset voor geselecteerde foutmeldingen
•  Geoptimaliseerd voor IE3 motoren
De iStart serie is toepasbaar voor de meest uiteenlopende 
applicaties. Denk hierbij aan:
•  Pompen
• Ventilatoren
• Compressoren
• Shredders
• Hamermolen systemen
• Transsportsystemen
• Hangbaansystemen

Solcon DriveStart
Een echt uniek concept in de wereld.
Voor toepassingen waar het toerental niet geregeld behoeft 
te worden kiest men vaak voor een softstarter i.p.v. een 
frequentieregelaar omdat dit veel goedkoper is. De beper-
king van de softstarter is dat het aanloopkoppel behoorlijk 
lager is maar de aanloopstroom nog 2,5 á 3,5 de nominale 
stroom bedraagt. Vooral indien het net zwak is, vaak waar de 
energiebron een lokale generator is, kan de DriveStart een 
welkome uitkomst bieden.

De DriveStart faciliteert:
Een lage aanloopstroom bij een hoog startkoppel
Vermogensbereik: bij 3.3 tot en met 6,3kV tot 15MW 

Toepassingen bij: 
• Waterpompen
• Afvalwater pompen
• Booster pompen
• Compressoren
• Olie pompen
• LNG pumps
• Ventilatoren en blowers
• Transportbanden
• “Ball” molens
• Koelers
• Mixers
• Thrusters
• Ballast en bluspompen
• Injectie pompen

Uitgebreide documentatie staat op aanvraag ter beschikking.
Binnenkort zal Hiflex een Solcon seminar organiseren. 
Nadere informatie zal dan via onze website bekend worden 
gemaakt.
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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 en 
Wöhrle voedingssystemen. 
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 Issue 46
• 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 Juni 2018
Hitachi PLC

Aantal Dagen Max aantal deelnemers Prijs per deelnemer Datum

CoDeSys V3 workshop (EHV+, HX, Exor 
HMI-PLC) (Zie artikel in deze koerier) 3/4 dag 10 GRATIS 16 mrt, 13 apr

18 mei, 15 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 nog niet bekend

Exor JMobile basis 1 dag 10 € 350,– 22 mrt, 10 apr
22- mei, 27 jun

Exor JMobile applicatie 1 dag 10 op aanvraag op aanvraag

Exor Developer Day 1 dag 25 GRATIS 11 en 12 apr

Frequentieregelaars

Aantal Dagen Max aantal deelnemers Prijs per deelnemer Datum

Invertek basis 1 dag 8 € 350,– 08 mrt, 06 jun

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 15 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

Solcon Seminar Softstarters 1 dag deel 12 GRATIS

Om het parkeren voor bezoekers te vergemakkelijken zijn er op het parkeer-
terrein voor Hiflex extra parkeerborden geplaatst. Tijdens trainingen en 
workshops worden deze gemarkeerde parkeerplaatsen door het personeel 
voor bezoekers vrijgehouden. Door het plaatsen van de borden ontstaat er 
nu extra parkeerruimte voor onze gasten.

Betere parkeergelegenheid bij Hiflex




