
Via de zoekfunctie “producten” kunt u naar een specifiek 
product navigeren. Bij elk product treft u de betreffende 
informatie, documentatie en software aan. Ook zijn er diverse 
bedrijfsvideo’s van onze leveranciers aan de site toegevoegd.
Door gebruik te maken van de “Web- bestel- en aanvraag-
functie” bent u in staat om snel een aanvraag te plaatsen of 
een opdracht te sturen die automatisch ons via een mail zal 
bereiken. Onze verkoopafdeling controleert na ontvangst of 
de bestelling correct is. Als er bijvoorbeeld een modulaire 
PLC wordt besteld zonder voedingsmodule zullen wij contact 
met u opnemen of deze ook gewenst is. 
Juist voor artikelen die bij aankoop minder om geen advies 
vragen zoals bijvoorbeeld voedingen van Wöhrle of signaal-
omvormers van Seneca kan het handig zijn of deze artikelen 
snel even via de site te bestellen.
Op onze site is ook de specifieke branche-informatie beschik-
baar en deze zal nog verder worden uitgebreid. 
De Hiflex online site wordt vanaf heden niet meer ge-update 
omdat alle informatie nu direct op de Hiflex site beschikbaar 
is. De beschikbare informatie is nu direct aan de producten 
gekoppeld.

Dus indien u informatie over een product zoekt klikt u het 
betreffende product aan. De beschikbare informatie treft u er 
dan direct bij aan.
Bezoekt u onze nieuwe site? Aan u ter beoordeling of wij in 
onze opzet zijn geslaagd. Wij horen graag uw reactie.

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:
•  Nieuwe Hiflex website
•  Invertek IP66 regelaars voor buitenopstelling 
•  Energie besparende Fairford softstarters 
•  Invertek regelaars inbedrijfstellen via een smartphone
•  Zeer krachtige Mircro-EHV+ nu ook met 20 I/0
•  Nieuwe versie Exor JMobile 2.8
•  Terugblik Exor JMobile developerdagen
•  Vooraankondiging Reliance developerdagen
•  Vers van de pers
•  Mitsubishi regelaars met “body & brain” principe
•  Trainingen en workshops tot eind 2018
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Nieuwe Hiflex website!

Invertek IP66/NEMA 4X frequentieregelaars 
ook gemaakt voor een “buitenleven”

Met enige trots maken we u attent op onze nieuwe 
website met bestel en aanvraag mogelijkheid. Achter 
de schermen is hier door meerdere bedrijven in nauwe 
samenwerking met Hiflex medewerkers meer dan een 
jaar aan gewerkt. Doelstelling van de nieuwe site was om 
deze makkelijker toegankelijk te maken met een moderne 
uitstraling. Daarnaast wilden we via één site zowel de 
commerciële als ook de technische informatie en software 
beschikbaar maken. Ook moest het mogelijk zijn op een 
eenvoudige wijze aanvragen en bestellingen via de site te 
plaatsen. Een aantal van onze afnemers maken hiervan al 
gebruik.

Nieuw

Invertek, de specialist in IP55 en IP66 frequentieregelaars, 
bracht al eerder een IP66 regelaar op de markt. Op basis 
van de opgedane ervaring en verdere ontwikkeling introdu-
ceert Invertek nu een regelaar serie voor buitenopstelling. 
Deze geheel gesloten regelaar serie wordt geleverd in 4 
bouwgroottes met een vermogensbereik tot en met 22kW. 
De regelaars kunnen gekozen worden met of zonder een 
hoofdschakelaar en met of zonder netfilter. De bouwgroottes 
1 en 2 staan nu ter beschikking. Bouwgrootte 3 in oktober en 
bouwgrootte 4 aan het einde van het jaar.

De belangrijkste kenmerken zijn:
•  Directe montage op de machine is mogelijk. Een schakel-

kast is overbodig.
•  Standaard voorzien van coating conform klasse 3C3.
•  Uitgevoerd met een gecoat koellichaam dat ook onder 

hoge druk kan worden afgespoten en hierdoor geschikt 
voor de voedingsmiddelen industrie.

•  UV, vet, olie en zuur bestendig door gebruik van speciaal 
geselecteerd polycarbonaat. 

IP66 Outdoor

Nieuwe serie OPTIDRIVE-E3 IP66 Outdoor



Fairford softstarters

Snelle inbedrijfstelling en jarenlange zorgeloze 
energiebesparing met Fairford softstarters 

Weer een “easy to use” product uit de UK bij Hiflex.

In het begin van dit jaar is Hiflex door Fairford benaderd 
met de vraag of wij ook het programma softstarters van 
Fairford op de Nederlandse markt willen brengen. Na 
een uitgebreide studie, veldtest en referentie onderzoek 
in andere Europese landen heeft Hiflex besloten met dit 
merk van start te gaan. 

Bij de uitvoering van de tests bleek gelijk dat de Fairford soft-
starters zeer eenvoudig in bedrijf te stellen zijn.
Door gebruik te maken van de cursor-toetsen en informa-
tie op het grafisch display behoeft men slechts 3 vragen te 
beantwoorden.
Vraag 1: Wat is de applicatie?
Vraag 2: Wat is de nominale motorstroom?
Vraag 3:  Hoe wordt het start/stop commando gegeven?  

(Via toetsenbord, Remote signaal of Modbus)  
Binnen 2 minuten is de softstarter ingesteld en draait 
de applicatie.

Bij de keuze uit de applicaties kan men o.a. kiezen uit:
• Roerwerk.
• Compressoren. 
• Transportband beladen of onbeladen.
• Crusher.
• Ventilator met een hoge massatraagheid.
• Ventilator met een lage massatraagheid.
• Schuurmachine.
• Hamermolen.
• Mixer.
• Spuit gietmachine.
• Vliegwiel van een drukpers
• Pompen.
• Plunjer pomp.
• Zaagband. 
• Cirkelzaag.
• Trilplaat.

• Shredder.
• Zeer zware toepassing.
• Default.

De series:
agility™ Softstarters
agility™ is ontwikkeld om de verwach-
tingen die aan softstarters in de wereld 
van de industriële automatisering 
worden gesteld te overtreffen. De 
agility™ softstarter biedt een stabiele 
start -en stopcurve om een efficiënte 
prestatie te waarborgen. Er is één bouw-
grootte voor alle toepassingen van 7,5 
tot en met 45kW bij 400-500VAC.
 
Slimme applicatie in bedrijfstel-
omgeving
Zoals eerder omschreven is de agility 
zeer snel inbedrijf te stellen. 

Toegang tot een geavanceerd set-up menu staat stan-
daard ter beschikking voor bijzondere toepassingen.
3S Technologie
De automatische aanloopaansturing verzekert de gebruiker 
van een gelijkmatige start en stop en biedt een stabiele acce-
leratie en deceleratie onder elke omstandigheid. 

OLED Display
Volledige tekstberichten maken het mogelijk de softstarters 
snel in te stellen en snel een fout te detecteren zonder dat 
u kennis hoeft te hebben van ingewikkelde codes. Real-time 
monitoring van waarden is eveneens mogelijk. Daarnaast 
geeft het display ook recent gelogde gebeurtenissen weer. 

USB poort
Een USB poort staat ter beschikking t.b.v. firmware upgrades 
in het veld en het downloaden van de gelogde data. 

Modbus RTU poort
Een modbus RTU communicatie poort is standaard.  
Een optionele kosten verhogende communicatiepoort is hier-
door overbodig. 

•  Bij temperaturen tot -20 graden 
treedt er geen verbrokkeling op.

•  Stofdicht.
•  Eenvoudig in bedrijf te stellen en in 

het gebruik.
•  Veldbus aansluitingen via EtherNet/

IP en CANopen, ModbusRTU.
•  Voorzien van digitale en analoge in- 

en uitgangen.
•  Naar keuze voorzien van een hoofd-

schakelaar. 
•  Bij keuze voor de hoofdschakelaar.

Ook voorzien van een potentio-
meter om de snelheid in te stellen en 
voorzien van een draairichtingskeuze 
schakelaar.

De beschikbare aansluitspanningen 
zijn:
110-115V +/- 10%
220-240V +/- 10%
380-480V +/- 10%

De toelaatbare omgevingstemperatuur is van -10 tot en met 
40 graden C. Indien er foutmeldingen in de regelaar optre-
den kunnen deze tot 4 historische waarden worden terugge-
lezen.

De regelaars voldoen aan de belangrijkste internationale 
standaarden:
•  EMC richtlijn: 2004/108/EC Cat. C1 volgens de 

EHEN61800-3:2004
•  Machine richtlijn: 2006/42/EC
•  Conformiteit: CE,UL,C-TICK
•  Milieu klasse: PCB’s gecoat volgens 3C3/3S3

Bijzondere kenmerken:
Naar keuze uitgevoerd met een robuuste hoofdschakelaar die 
met een slot kan worden geblokkeerd.
 
Bij het ontwerp van de regelaars is er rekening mee gehou-
den dat de regelaars soms klantspecifiek dienen te worden 
aangepast. Zo is de voorzijde naast de schakelaar vlak uitge-
voerd zodat er eenvoudig een schakelaar naast geplaatst kan 
worden. Ook is er in de regelaars ruimte gereserveerd voor 
een klant specifieke printschakeling.

Verdere wetenswaardigheden:
•  Overbelastbaarheid 150% gedurende 60 seconden en 

175% gedurende 2,5 seconden.
•  Rendement beter dan 98%.
•  2 maal RJ45 poorten voorkomt de noodzaak tot het gebruik 

van een splitter.
•  EMC filter kan eenvoudig worden losgekoppeld.

Applicatie functies:
•  Interne PI controller.
•  Standby en slaapfunctie.
•  Firemode met mee te selecteren setpoint signaalbron.
•  Fout datalogging met uitlezing voor uitgangsstroom,  

regelaar temperatuur, DC busspanning. 

Om tot een lange levensduur te 
komen bij extreme buitenopstellin-
gen kan een beschermkap worden 
meegeleverd. 
 
Wenst u nadere informatie neemt 
u dan contact op met de afdeling 
verkoop frequentieregelaars.

Vervolg van pagina 1

Nieuw

Stofdicht.

Keuze hoofdschakelaar.

Beschermkap.

agility™ Softstarters.



Motor overbelastingsbeveiliging
De overbelastingsbeveiliging beschermt de softstarter bij een 
volledige I²t motor overbelasting, De softstarter is voorzien 
van een intelligente thermische teruglees geheugenfunctie. 
Continu worden de overbelastingen bijgehouden om deze te 
kunnen beperken ook al staat de softstarter in de uit status. 
Dit, gecombineerd met beveiligingen en diagnostiek, geeft 
de gebruiker doorzicht en vertrouwen bij een ingeschakelde 
installatie.

Energie besparing 
Een ingebouwde bypass wordt ingeschakeld indien de 
aanloop is voltooid. Hierdoor worden verliezen in de 
vermogens elektronica van de softstarter voorkomen. 

Synergy softstarters
Nieuwste generatie Softstarters Synergy van 17 tot en 
met 1080A

Met een unieke combinatie van features, prestaties en 
geringe afmetingen heeft Fairford de benchmark voor de 
softstarters opnieuw bepaald. De aanwezige unieke iERS 
technology, waarmee energie wordt bespaard op motoren 
die maar voor een deel belast worden, naast uitstekende 
softstart prestaties, maken de synergy™ softstarters tot 
een bijzonder product. Omdat geringe afmetingen van een 
schakelkast steeds belangrijker worden is er bij het ontwerp 
van de synergy veel aandacht besteed aan de verhouding 
tussen af te nemen vermogen en de afmetingen. Het bereikte 
resultaat is ongeëvenaard. Daarnaast biedt de synergy™ 
Fairford’s wereldwijd gewaardeerde Automatische Setup 
functie die de gebruiker in staat stelt om de softstarter in 4 
stappen in te stellen. Zoals van een modern apparaat mag 
worden verwacht biedt de synergy™ en intuïtief touch screen 
in plaats van drukknoppen.
De synergy heeft een ingebouwde volledige motor overbe-
lastingsbeveiliging alsmede volledige datalogging. De in het 
veld uitwisselbare koelventilatoren, upgradebare firmware 
maakt de synergy zeer service vriendelijk. Door de uitge-
breide mogelijkheid om in- en uitgangen te programmeren 
voldoet de synergy™ aan alle eisen die men vandaag de dag 
aan een softstarter mag stellen. 

Ongeëvenaard in Soft Starters 
Met een historie van ruime kennis in het ontwerpen en een 
gestage technologische ontwikkeling is Fairford een internati-
onaal erkende onderneming. Met deze kennis en ervaring als 
basis, gecombineerd met de energie besparende iERS maakt 
de Fairford softstarters een bijzondere goede keuze.
Omdat motoren vaak draaien onder de 50% van hun capaci-
teit bij vollast, kan de iERS functie een wezenlijke besparing 
in het energieverbruik opleveren. 

iERS – Energie Besparing 
Met de stijgende energieprijzen en energiebewustzijn wordt 
het steeds belangrijker om energie besparende producten in 

te zetten. Om de industrie te helpen om energie te bespa-
ren heeft Fairford een aantal energiebesparende producten 
ontwikkeld. Het merendeel van de vandaag de dag ingezette 
DKA motoren draait op een vast toerental en een vaste span-
ning. Deze motoren verbruiken zo’n 2/3 van de elektrische 
energie in de industrie. Dit wetende, zou het een overwe-
ging kunnen zijn om bij de inzet en vervanging van magneet 
schakelaars een Fairford energie besparende softstarter in te 
zetten. 

PFE softstarters
Indien men de voorkeur geeft aan 
de instelling van de softstarters via 
potentiometers biedt Fairford de 
serie PFE.

Het vermogensbereik van de serie 
is 2.2kW tot en met 22kW bij een 
aansluitspanning van 230V tot en met 
460V. De starttijd kan worden inge-
steld tussen de 1-30 sec. In het oog 
vallende eigenschappen van deze 
serie zijn:
•  Interne bypass
•  Overstroombeveiliging
•  Slechts 45mm breed
• DIN-rail montage 

HFE softstarters
Voor de zeer eenvoudige toepassing biedt 
Fairford de energie besparende 2 fase soft-
starter serie HFE. Het type HFE 1 biedt een 
vermogen van 1,1kW en het type HFE 2 biedt 
4kW. Deze serie wordt vooral ingezet bij koel-
compressoren en lopende bandjes.
In de volgende Hiflex koerier zal aan deze 
serie uitgebreider aandacht worden besteed.

Fairford softstarters zijn overigens zeer 
aantrekkelijk geprijsd.

Support
Met meer dan een miljoen aan geïnstalleerde en onder-
steunde installaties in 80 landen biedt Fairford een wereld-
wijde service. Het hoofdkantoor van Fairford is gevestigd in 
de UK. 80% van de afname vindt plaats buiten het Verenigd 
Koninkrijk. De R&D expertise en een ervaren verkoop en 
marketing team in het Verenigd Koninkrijk ondersteunen de 
wereldwijde distributie. 

Natuurlijk kunt u ook bij de Fairford softstarters rekenen op 
de gebruikelijke Hiflex service faciliteiten.

Synergy softstarters

PFE softstarters.

Na de ontwikkeling van de netfilters t.b.v. de regelaar serie 
SJ-P1 staat deze serie vanaf deze maand ter beschikking. 
De serie is de opvolger voor de huidige SJ700D en SJ700B 
series, is breed inzetbaar 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 uitgangsfre-
quentie is 0 tot en met 590Hz. Hierdoor kunnen hoge motor-

toerentallen worden bereikt en 
is de regelaar geschikt voor de 
aandrijving van nauwkeurige 
metaalbewerkingsmachines. 
Bij de ontwikkeling van de 
SJ-P1 serie is veel aandacht 
besteed aan het gebruiksge-
mak, flexibiliteit en een lange 
levensduur.

Uitgebreide documentatie ligt 
voor u klaar of kijk op onze 
website hiflex.nl.

Nieuwe serie frequentieregelaars van Hitachi  
Serie SJ-P1 nu leverbaar. 

iERS – Energie Besparing



Innovatie uit UK 
Invertek frequentieregelaars nu nog sneller inbedrijf te stellen via Smartphone

Field Communications). Voor deze laatste functie is minimaal 
iPhone 7 met iOS 11 of hoger benodigd.

De volgende functies staan ter beschikking: 
•  Aanpassing van parameters & overdracht van bestanden. 
•  Monitoring & Basisbesturing.
•  OptiStickSmart firmware upgrades.

Invertek heeft het totale commu-
nicatiepakket t.b.v. de regelaars 
vernieuwd. Het communicatie-
pakket inclusief de nieuwe App 
bestaat uit diverse onderdelen:
 
•  Een nieuwe versie van de Opti-

Tools studio software.
•  Een nieuw ontwikkelde Opti Stick-Smart-3.
•  USB-Bluetooth dongle met NFC-docking station.

Wenst u meer informatie neemt u dan contact op met de 
afdeling verkoop frequentieregelaars.

Invertek heeft de communicatiemogelijkheden met de 
frequentieregelaars uitgebreid en biedt een nu ook een 
handige App voor uw smartphone: de “Optitools Mobile”.

Nieuwe SmartPhone App
Uw Invertek frequentieregelaar bekijken 
en inbedrijfstellen via uw Smart phone? 
Dat kan nu met een door Invertek 
ontwikkelde app: Optitools Mobile.
Op de regelaar wordt op de RJ45 poort 
een Optistick geplaatst. Op de Smart-
phone wordt de gewenste parameter 

set gekozen en binnen 30 seconden worden de parameter-
instellingen overgedragen naar de regelaar. Deze functie 
bespaart veel tijd vooral wanneer grotere aantallen regelaars 
van de zelfde parametersetting dienen worden te voorzien. 
Ook specifieke PLC functionaliteiten kunnen op de zelfde 
wijze naar de regelaar worden gestuurd. Op onze internetsite 
hiflex.nl treft u een aantal video’s aan die het gebruiksgemak 
tonen.
De nieuwe SmartPhone App kan gedownload worden vanuit 
de Appstore (iPhone6 of hoger) of Playstore (Android V6 of 
hoger).

De dataoverdracht tussen Smartphone en regelaar (v.v.) vindt 
plaats via Bluetooth V4 (BLE). De dataoverdracht tussen 
Smartphone en Optistick (v.v.) vindt plaats via NFC (Near 

Veel kracht in een kleine behuizing
Hitachi introduceert de nieuwe Micro-EHV+ PLC met 20 I/O met krachtige  
communicatie mogelijkheden en snelle verwerking van ingangssignalen

Uniek voor een PLC met deze  
afmetingen:
Ingebouwde EtherCAT master functie

In mei 2018 heeft Hitachi nu naast 
de uitvoering met 40 en 64I/O 
een model met 20I/O op de markt 
gebracht. Voor de programmering 

heeft men de keuze uit de 5 programmeertalen volgens 
de IEC standaard die wordt geboden door het CODESYS 
V3.5 platform van 3S.

Alle modellen zijn uitgevoerd met een krachtige CPU zodat er 
een snelle communicatie mogelijk is middels Ethernet UDP/
IP, TCP/IP, Serieel RS-232C, USB communicatie is standaard. 
RS-485 is eveneens mogelijk middels een optiebord.
De kleine compact PLC kan ook als master worden gebruikt 
en worden uitgebreid met 4 expansie-units met 64 I/O. De 
PLC is standaard voorzien van snelle teller en interrupt-ingan-
gen alsmede uitgangen t.b.v. hogere frequenties.

Deze kunnen als volgt worden benut:
Max. 5 kanalen 100 kHz één fase tellers
Max. 2 kanalen 60 kHz twee fase tellers
Max. 5 kanalen interrupt-ingangen
Max. 3 kanalen 65 kHz Pulstrein uitgangen
Max. 3 kanalen 65 kHz PWM uitgangen
Een toepassing waarbij gebruik wordt gemaakt van de bijzon-
dere in- en uitgangen.

Daarnaast biedt de PLC de onderstaande uitgebreide functies: 
•  USB host functie (voor de up-download van het gebruikers-

programma en het loggen van data tot 32 Gb.)
•  Web-visualisering.

Type

Aantal 
ingan-
gen 
(DC)

Aantal 
uitgan-

gen

Soort 
uitgang

Programma 
geh.

Data 
geh.

Data-
geh.  

Retain

Voe-
dings-
span-
ning

MV-A20DR 12 8 Relais 1MB 640 kb 256 kB 230V

MV-D20DR 12 8 Relais 1MB 640 kb 256 kB 24V

MV-D20DTPS 12 8 Transistor 1MB 640 kb 256 kB 24V

De PLC is zeer aantrekkelijk geprijsd. Op basis van 25% 
korting bij Hiflex bedraagt de netto prijs slechts € 281,-. 

Belangrijke kernmerken nog even op een rijtje:
•  Keuze uit 6 programmeertalen (IEC61131-3).
•  Standaard voorzien van 20, 40 of 64 I/O en Ethernet.
•  Uit te breiden met een ruime keuze aan uitbreidingsunits 

(Max I/O bereik 320).
•  Snelle teller ingangen en PMW en pulsuitgang.
•  Grote keuze uit bibliotheek functies.
•  XML-Variabelen-Export t.b.v. HMI, OPC-toepassingen en 

SCADA-Systemen.
•  Variabelen uitwisseling met andere CODESYS-PLC-Syste-

men via globale Netwerkvariabelen.

De belangrijkste specificaties in een oogopslag:
•  1 MB Programmageheugen en 256kB data geheugen.
•  1 Ethernet Poort.
•  1 x USB 2.0 (Gateway).
•  1 x RS232/422/485.
•  EtherCAT master, Modbus-TCP en Modbus-RTU.
•  CODESYS V3 Protocol.
•  Webvisualisatie.
•  Diverse extra optieprinten beschikbaar.

Wenst u meer informatie neemt u dan contact op met de 
afdeling verkoop PLC’s.

PS: Hiflex geeft regelmatig CODESYS programmeersoftware 
trainingen in ons eigen trainingscentrum.  
Kijkt u naar de mogelijkheden op onze site www.hiflex.nl?



Nieuwe versie Exor JMobile v2.8

In JMobile versie 2.8 zijn weer een groot aantal functio-
naliteiten toegevoegd.

We noemen o.a:
1.    Ondersteuning voor FDA 21CFR part 11, inclusief elektro-

nisch registreren en ondertekenen.
2.    Customer Widget versiebeheer met mogelijkheid van 

over-erven.
3.    JMobile client software voor Linux gebaseerde bedienpa-

nelen.
4.    Tag formules
5.    Nieuwe widgets voor tabel-weergave (alarmen, trend, 

audit)
6.    Meer opties voor gesture en multi-touch bediening
7.    Meer functionaliteit voor het aanpassen van de tag-lijst. 

(vinden, hernoemen, vervangen, verwijderen)
8.    Opties voor source timestamp. 

Periodiek registreren obv de klok van de controller.  
(alleen voor Bacnet en OPCua protocol)

9.    Systeem variabelen voor CODESYS.
10.  Video speler voor de Linux panelen.
11.  Nieuwe opties voor het dumpen van trendgegevens.
12.  Ondersteuning voor BACnet alarmen en trends.
13.  Projectlimieten herzien en uitgebreid.
14.  JM4web functionaliteiten zijn verder uitgebouwd. 

(User Management, Indexed Addressing, Custom 
widgets, Grid Layout, https, Canvas widget, Tag formules)

15.  Verbeterde opstarttijd (boot) van het bedienpaneel.
16.  Ondersteuning van nieuwe hardware is toegevoegd.

U kunt de laatste versie van deze software downloaden via 
onze site onder producten/Exor/JMobile software.

Exor bedienpanelen zijn nu nog eenvoudiger inzetbaar in 
de voedings- en geneesmiddelen en medische industrie.

JMobile beschikt nu ook over AuditTrail volgens CFR21 
Part11
De mogelijkheden van AuditTrail waren in de basis al aanwe-
zig in JMobile.
Met Audit Trail bestaat de mogelijkheid automatisch te regi-
streren wie, wat, wanneer bedient.
De database met deze gegevens is inzichtelijk en kan worden 
gebruikt als gebruikerslogboek, voor productie verantwoor-
ding en kan een onderdeel zijn van een automatische rappor-
tage voor kwaliteitsmanagement (ISO), etc. 
JMobile AuditTrail functionaliteit is aangepast en uitgebreid 
zodat deze conform CFR21 Part 11 kan worden uitgevoerd. 
Deze norm is uitgegeven door de Amerikaanse FDA (Food 
and Drug Administration).

Nieuwe beschikbare hardware:
Ook op het gebied van de hardware 
zijn er weer een aantal belangrijke 
ontwikkelingen.
We noemen hierbij de uitbreiding 
van de serie die specifiek is ontwik-
keld voor de voedingsmiddelen 
industrie. Toegevoegd is het paneel 
type eX715FB. Een 15” breed-
beeld bedienpaneel (FB = Food & 
Beverage) De constructie van het 
paneel is conform richt lijnen. (EHEDG, 
DIN EN1672-2).

Communicatie drivers:
Exor bedienpanelen communiceren met vrijwel alle heden-
daagse PLC’s, frequentieregelaars en servo-systemen.  
De reeks drivers is nog verder uitgebreid.

We noemen: 
•  De J1939 communicatie driver met alarm weergave in de 

active alarms tabel.
•  De Bacnet communicatie driver ondersteunt nu de Bacnet 

alarmen, trend met een bijbehorende Widget.
•  Direct Serial Communication protocol. 

Universeel instelbaar serieel protocol voor seriële commu-
nicatie. Bijvoorbeeld: RFID lezers, barcode scanners, seriële 
(bon-) printers, Modems voor SMS berichten sturen of AT 
commando’s, etc. Dit protocol wordt in Javascript omge-
ving ingesteld.

•  Direct Socket Communication Protocol. 
Universeel instelbaar TCP & UDP packet communicatie 
protocol. Vergelijkbaar met de Direct Serial maar dan voor 
communicatie via ethernet. 
Ook dit protocol wordt in Javascript omgeving ingesteld. 
Voorbeeld drivers zijn beschikbaar (Modbus TCP client en 
simple chat UDP). 

Verder is aan JMobile toegevoegd of hebben zich  
uitbreidingen voltrokken op het gebied van:
•  Custom Widgets.
•  Exor JMobile HMI remote Client.
• Exor JMobile HTML5 Web Client.
• Nieuwe tabellen in de widget gallery. 
• Multitouch en Gestures.
• Nieuwe touch bedieningen.
• Makkelijker te beheren Tag lijst.
•  Herziene Limit instellingen door krachtige Multicore proces-

sor.

15 inch paneel voor de 
voedingsmiddelen industrie

De zeer succesvolle eX700 serie.



•  JMobile HTML5 webserver. 
•  JMobile Cloud connector.
•  Datalogger. 
•  Alarm server.
•  Email waarschuwingssysteem.
•  CODESYS v3 softPLC. 
•  Gateway voor OPCua. 
•  Gateway / converter tussen verschillende besturings-

protocollen.

Bent u er volgend jaar ook bij?
De dagen werden gehouden in ons trainingscentrum te 
Ridderkerk. Naast 60 afnemers uit de industrie en de mari-
tieme wereld was ook de industriële vakpers van de partij. 
Namens Exor waren 3 vertegenwoordigers op beide dagen 
bij dit evenement aanwezig. De Developer dagen die jaar-
lijks worden gehouden genieten steeds meer belangstel-
ling. Naast presentaties van de nieuwe hardware en software 
ontwikkelingen was het ook mogelijk direct van gedachten te 
wisselen met Exor over ervaringen, toepassingen en toekom-
stige wensen van de afnemers. Hierdoor waren de dagen 
inspirerend voor de dagelijkse gebruikers en voor Exor zelf.
Het JMobile Exor automatiseringsplatform t.b.v. HMI van 
Exor en is voortdurend in ontwikkeling. De afgelopen jaren is 
er veel in geïnvesteerd en zijn de mogelijkheden nog verder 
uitgebreid. Het platform is nu zelfs met Scada vergelijkbaar. 
Tijdens de dagen werden de gebruikers en de pers geïnfor-
meerd over deze nieuwe mogelijkheden en toepassingen van 
JMobile Studio versie 2.6 SP1. Ook werd er aandacht besteed 
aan de gedachten en motivaties áchter de ontwikkelingen in 
JMobile met een directe vertaling naar praktische voorbeel-
den. Natuurlijk werd er veel aandacht besteed aan de moge-
lijkheden JMobile/Corvina Cloud en de wereld rond IIoT.

Vanuit het publiek was er vooral veel belangstelling voor de 
Exor eXware. Het product is eigenlijk een bedienpaneel uit 
de eX700 serie maar dan zonder touch screen. De eXware 
is een IOT controller en gateway. Technisch lijkt de eXware 
gebaseerd op een bedienpaneel eX705. De eXWare is veel 
meer dan dat het is een IOT Controller & Gateway. De pane-
len worden geprogrammeerd met JMobile software, behalve 
schermweergave en touchbediening zijn alle mogelijkheden 
van JMobile op de eXW703 beschikbaar. Dus de complete 
set van mogelijkheden van communicatiedrivers, koppe-
lingen, cloud oplossingen, softPLC, etc van de standaard 
JMobile panelen staan ter beschikking. Deze mogelijkheden 
zijn zéér uitgebreid. Deze ontwikkeling van Exor is weer een 
stap richting de ontwikkeling op gebied van IIoT (Industrial 
Internet of Things) en Industry 4.0. 

De eXware wordt gemonteerd op een DIN rail.  
De eXware kan dienen als: 
•  JMobile view server.

eXware Specificatie
CPU ARM Cortex-A8
RAM 512MB DDR3
Data opslag Flash Disk 4 GB eMMC
Netwerk 2*10/100 Ethernetpoorten
USB poort 1 Host 2.0
SD Card Slot MicroSD
Modem 2G/3G/4G
Digitale ingang 1* VPN vrijgave

1* VPN reset
Digitale uitgang 1* VPN is vrijgegeven

1* VPN is geactiveerd
Opgevingstemp min 20 graden tot 60 graden C
Operating systeem Linux 4.x
VPN OpenVPN
Beveiliging SSL/TSL

Toepassingsvoorbeeld: 

Neemt u voor meer informatie contact op met onze afdeling 
Exor HMI?

Exor JMobile developer dagen een groot succes!

Indien gewenst kan de eXware worden uitgebreid met een 
GSM modem 2G/3G/4G. (Zie afbeelding)

De belangrijkste specificaties:

Vooraankondiging Reliance Developer Day 2019
Op woensdag 10 april 2019 organiseert Hiflex in samen-
werking met Geovap de 4de Reliance Developer Day. 
Deze dag wordt georganiseerd voor programmeurs en 
systeemontwikkelaars die met Reliance 4 SCADA werken. 
Onlangs is Reliance 4.8.0 gelanceerd. Tijdens de Reliance 

Developer Day informeren wij deelnemers over verbete-
ringen en nieuwe mogelijkheden zoals:

• Verbeterde beveiliging
• Verhoogde prestaties

• OPC-UA Client en Server
• Verhoogde productiviteit
• Nieuwe componenten
• Nieuwe drivers (SNMP, MQTT, IoT, etc) 

Tijdens deze dag hebben deelnemers de 
mogelijkheid direct vragen te stellen aan de 
ontwikkelaars van Reliance. De Reliance Deve-
loper Day is kosteloos en wordt verzorgd met 
een lunch. Inschrijven is nu al mogelijk via de 
Hiflex website.



Vers van de pers: Nog meer innovatie uit Italië

Tijdens de in oktober gehouden internationale sales 
conferentie in Bari heeft Exor 4 nieuwe producten gelan-
ceerd. In deze koerier worden de producten kort geïn-
troduceerd omdat we u het laatste nieuws niet willen 
onthouden. In de komende koerier zal er meer aandacht 
aan worden besteed. 

Nieuw:
eX707G
In dit 7 inch paneel worden de kenmer-
ken van de zeer krachtige eX700 serie 
gecombineerd met de zeer robuuste 
uitvoering van de eTOP500G serie met 
zeer helder glazen touchscreen.

eX707G 
De belangrijkste kenmerken zijn:
• Briljant display afleesbaar in zonlicht en 100% dimbaar
• PCAP Touchscreen
• Metalen behuizing
• Gecoate printplaten
•  Groot temperatuurbereik van -20 tot 60 graden C bij 

vertica le montage
•  Optionele plugin modules mogelijk
•  Optionele geïntegreerde CODESYS PLC
•  Geschikt voor zowel zware industriële als maritieme 

toepassin gen
•  Ondersteunt de aansluiting op Corvina Cloud met volledige 

netwerkscheiding
•  2 USB-poorten, 3 Ethernet poorten, Seriële poort, SD Kaart 

mogelijk. 

Speciaal voor de voedingsmiddelen- en farmaceutische 
industrie
eX707FB 
Voor de voedingsmiddelen en- farmaceutische industrie heeft 
Exor de eX707FB ontwikkeld. Uitgangspunt bij de ontwikke-

ling was het gebruik maken van de kracht 
van de eX700 serie en de CEI EN 65529 
richtlijn.

eX707FB
De belangrijkste kenmerken zijn:
•  Zeer lange garantie zonder dat er 

beschermende behuizing behoeft te 
worden gebruikt 

•  Makkelijk te reinigen en IP69 voorzijde
•  Glas met polyester beschermlaag
•  Hoge druk reiniging bij 80 graden C mogelijk
•  RVS beschermrand
•  Bestand tegen zuren en chemicaliën
•  Afdichting conform de richtlijnen in de voedingsmiddelen 

industrie
•  Voorzijde en afdichting gebouwd volgens: 

DIN EN1672-2 
EHEDG / FDA 21 CFR 177.2006

eXware
Ook de ontwikkeling van de eXware uitvoeringen heeft 
niet stil gestaan.

eXware707
Krachtige IOT controllers 
Inmiddels zijn er ook uitvoeringen met een ARM Cortex-A9 
800MHz dual core processor het type eXware707 en de nog 
krachtigere eXware707Q met een ARM Cortex-A9 800MHz 
quadcore processor ontwikkeld. Uitgebreide technische infor-
matie bladen staan ter beschikking.

Mitsubishi Electric stapt over naar “body & brain” principe

Een paar jaar geleden heeft Mitsubishi Electric de 
FR-A840 en FR-F840 serie frequentieregelaars gelan-
ceerd. Deze “state-of-the-art” series hebben de FR-A740 
en FR-F740 serie opgevolgd. De FR-A740 en FR-F740 
serie kende het body & brain principe voor regelaars 
vanaf 30/37kW. Met de introductie van de FR-A840 en 
FR-F840 serie is van het body & brain principe afgestapt. 
Mitsubishi Electric heeft besloten ook voor de nieuwe 
series het body & brain principe in te voeren.

Dit principe houdt in dat de frequentieregelaars vanaf 
30/37kW bestaan uit een basismodule (body) met daarin de 
aansluitingen, IGBT’s enz. en uit een stuurprint (brain). Afhan-
kelijk van het type stuurprint wordt de FR-AF840 frequentie-
regelaar een:

•  FR-A840; voor normale 
tot zware toepassingen 
(zoals transportschroe-
ven, hamermolens etc.) 

•  FR-F840; voor zeer 
lichte tot lichte toepas-
singen (zoals pompen 
en ventilatoren etc.)

Het voordeel van het body & brain principe is dat met één 
FR-AF840 body zowel een FR-A840 als een FR-F840 te 
maken is. Dit betekent voor bedrijven minder servicevoor-
raad. Op verzoek bouwt Hiflex kosteloos de stuurprint in de 
basismodule vóór levering.

Ethernet communicatie
De FR-A840-E en FR-F840-E frequentieregelaars zijn stan-
daard uitgevoerd met Ethernet communicatie. De protocol-
len die ondersteund worden zijn Modbus TCP/IP en CC-Link 
IE Field Basic. Tevens zijn de regelaars standaard uitgevoerd 

met Modbus RTU (RS485), de FR-F840 heeft daarbij ook 
BacNet communicatie. Andere communicatieprotocollen 
zoals ProfiNet, Profibus, LonWorks etc. zijn mogelijk met opti-
onele netwerkkaarten. Naast de standaard Ethernet netwerk-
kaart is het mogelijk om twee extra optiekaarten te installe-
ren. Zo is een combinatie van bijvoorbeeld een ProfiNet-kaart 
én een encoderfeedback-kaart mogelijk.

Frequentieregelaars waar je op kan bouwen
Met meer dan 25 miljoen wereldwijd geïnstalleerde frequen-
tieregelaars is Mitsubishi Electric een van de grootste fabri-
kanten ter wereld. Al meer dan 30 jaar bewijzen Mitsubishi 
Electric frequentieregelaars hun hoge betrouwbaarheid, func-
tionaliteit en flexibiliteit overal waar elektromotoren op een 
kosteneffectieve manier geregeld moeten worden. Zo kunnen 
we met zekerheid zeggen dat je met vertrouwen kan bouwen 
op frequentieregelaars van Mitsubishi Electric.
Hiflex voegt hieraan deskundige en toegankelijke service en 
support toe.

Hiflex zal deze producten natuurlijk de komende maanden in 
het standaard voorraad leverprogramma gaan opnemen.



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.hiflex.nl 
E-mail  :  info@hiflex.nl

Hiflex biedt meer dan  
alleen de componenten!

Flexibiliteit en klantvriende-
lijkheid staan bij ons hoog in 
het vaandel.
Exor, Hitachi, Invertek, 
Mitsubishi Electric, Geovap/
Reliance, producenten van 
toonaangevende compo-
nenten en software voor 
flexibele productieautoma-
tisering, zijn van leveran-
cierszijde onze belangrijkste 
steunpilaren.
Daarnaast vertegenwoordigt 
Hiflex: Seneca Industriële 
automatiseringsinterfaces, 
Fairford softstarters en 
Wöhrle voedingssystemen. 
Een behoorlijk aantal van 
onze medewerkers zijn 
mede-eigenaar van Hiflex.
Hierdoor wordt u de zeker-
heid van continuïteit en 
motivatie van onze mede-
werkers geboden waarin u 
het volgende herkent:
•  slagvaardige advisering en 

ondersteuning
•  service en nazorg
•  hoge mate van betrokken-

heid
•  hoog kennisniveau
•  plezierige samenwerking

De nieuwste documentatie:
•  Fairford softstarters serie HFE
•  Fairford softstarters serie agility
• Fairford softstarters serie synergy
• Invertek Optidrive E3 IP20 IP66
• Exor product catalogus NR 47
• Hitachi IoT PAC Controller HXserie
• SENECA Automation interfaces
• Mitsubishi Electric J4 Melservo

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

Trainingschema t/m December 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 nov 

13 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 nog niet bekend

Exor JMobile basis 1 dag 10 € 350,– 20 nov  
20 dec

Exor JMobile applicatie 1 dag 10 op aanvraag op aanvraag

Exor Developer Day 1 dag 25 GRATIS

Frequentieregelaars

Aantal Dagen Max aantal deelnemers Prijs per deelnemer Datum

Invertek basis 1 dag 8 € 350,– 22 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 6 nov

cReliance 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

Aandrijftechniek
Zie ook in het blad AANDRIJFTECH-
NIEK of op onze site onder successto-
ries: Exor is klaar voor het Internet of 
Things.


