
vity”, waaronder client/server OPC UA.
De optische eigenschappen maken het bedienpaneel 
geschikt voor extreme omgevingsomstandigheden zoals 
deze voorkomen in de scheepvaart en de procesindustrie. 
Een krachtige besturing met ongekende communicatie 
mogelijkheden staat u ter beschikking.

Alle panelen uit de eX700 HMI Series zijn ontwikkeld om de 
veelzijdige JMobile software op te draaien. Door toevoeging 
van CODESYS V3 runtime met de keuze uit EtherCAT, PROFI-
NET, Ethernet/IP en POWERLINK maakt u van het bedienpa-
neel ook een krachtige PLC. 

Nog enige specificaties:
De IP beschermingsgraad is IP66 voorzijde en IP20  
achterzijde. 
Bedrijfstemperatuur inzetbereik -20°C tot +60°C.
Voorzien van onder andere DNV-GL, ATEX, IECEx en UL.

Nu uit voorraad leverbaar.

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:
•  Exor bedienpanelen voor gebruik in de zon en voor de 

voedingsmiddelenindustrie 
•  Exor eXware serie IIOT controller
•  Weer veel nieuws bij Invertek uit Wales
•  Serie Invertek IP66/NEMA 4x
•  Offa’s Dyke Waar geschiedenis en heden samengaan
•  Alternatieven voor de Hitachi EH-150 serie 
•  Over CODESYS, dé PLC programmeeromgeving
•  Nieuwe serie frequentieregelaars van Hitachi SJ-P1
•  Ook degelijke ondersteuning op het programma van 

Mitsubishi Factory Automation
•  Reliance Developer Day en Exor JMobile Developer Day
•  Preventief onderhoud
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Koerier
Na de eX707G 7 inch voor gebruik buiten is er 
nu ook een eX710G 10 inch uitvoering 

Exor bedienpanelen voor gebruik 
in de zon

eX700FB serie bedienpanelen voor Food & Beverage

Op basis van de opgedane ervaring 
met de eTOP500 serie heeft Exor van 
de voor de eX700 ontwikkelde techno

logie nu ook een 10’’ touchscreen bedien
paneel met glazen touch screen ontwikkeld.

Deze logische uitbreiding van het programma maakt het nu 
mogelijk om een krachtig in het zonlicht afleesbaar paneel te 
combineren met een veelvoud aan netwerk en communicatie 
mogelijkheden waaronder OPC-UA.
Het 10” capacitief glazen, in het zonlicht afleesbare bedien-
paneel, heeft een resolutie van 1280*800. De lagen van het 
beeldscherm zijn “optical bonded” om de hoogst mogelijke 
scherpte en helderheid te garanderen in de lastigste omge-
vingen.
De eX700 serie combineert de hoge prestaties van het in het 
zonlicht afleesbare scherm met “state of the art connecti-

Ook de eX700FB is gebaseerd op de eX700 serie maar 
is volledig aangepast op de productieomgevingen voor 
voedsel en drank. (FB = Food & Beverage)

Het paneel wordt geproduceerd volgens richtlijnen voor 
voedselveiligheid:
-  DIN EN 1672-2 “Food processing machinery – Safety and 

hygiene requirements”
-  EHEDG
-  FDA 21 CFR 177.2006

De voorzijde van het paneel is voorzien van een RVS rand 
en een siliconen rubberpakking, met daarachter een RVS 
manchet zodat het paneel extreem kan worden ingeklemd.

Het front is voorzien van een robuuste polyesterfolie, en is 
ontworpen om werkelijk bestand te zijn tegen het dage-
lijks schoonmaken met hoge druk, heet water en extremere 
chemicaliën.

Het paneel is bij uitstek geschikt om te worden toegepast in 
de vleesverwerkende industrie. 
De voedingsmiddelen industrie en de farmaceutische en 
medische industrie zijn heel anders dan de industriële 
wereld. Alhoewel de opzet van de productiemiddelen op het 
oog gelijk is, zijn er veel richtlijnen die veel strikter zijn. 
Exor heeft op basis van de succesvolle eX715 aangepast op 
deze uitdagingen. De Exor HMI komen overeen met de CEI 
EN 60529 richtlijnen met heel veel aandacht om de opbouw 
van voedselresten, vet en poeder deeltjes te vermijden. 
Het robuuste roestvrijstalen front is glad gepolijst zodat deel-
tjes zich niet hechten op het oppervlak. Het frame heeft een 
optimale hoek t.o.v. het inbouw oppervlak van de machine 
zodat schoonmaakmiddelen bacteriën microben weg kunnen 
spoelen en niet achterblijven. 
Al deze maatregelen hebben het mogelijk gemaakt om het 
paneel te laten voldoen aan beschermingsklasse IP69.
(Geschikt voor frequent afspuiten onder hoge druk met warm 
water.) Daarnaast is het paneel bestand tegen agressieve 
schoonmaakmiddelen.
Het is niet langer nodig voor deze toepassingen om het 
bedienpaneel in een gesloten kast in te bouwen. 
Dit bespaart veel geld en komt de toegankelijkheid van het 
bedienpaneel ten goede.

Nu ook in een 15 inch  

uitvoering beschikbaar



eXware700 serie IIOT controller en gateway 
zonder touch screen 

Na meer dan 25 jaar stopt Hitachi noodgedwongen met 
de productie van de EH150 CPU’s en MICROEH PLC’s 
die met Actwin worden geprogrammeerd. Alleen de 
CPU’s vervallen. De I/O kaarten en backplanes en uitbrei
dingsunits kunnen nog gewoon worden ingezet in combi
natie met de later ontwikkelde CPU’s uit de serie EHV+ 
en HX. 

Ook alle MICRO PLC’s die met CODESYS worden gepro-
grammeerd blijven gewoon leverbaar. De montageplaten en 
I/O kaarten van de EH-150 serie en de uitbreidingsunits van 
de MICRO-EH serie blijven ook leverbaar. Hitachi is genood-
zaakt te stoppen met de productie van EH-150 Actwin CPU’s 
en MICRO-EH Actwin PLC’s omdat enkele componenten 
die in deze PLC’s gebruikt worden niet meer geproduceerd 
worden.

Tot 15 December 2019 kunt u uw orders plaatsen die wij nog 
bij Hitachi kunnen bestellen. Hiflex verhoogt zelf de service-
voorraad waarmee wij u zo lang mogelijk kunnen ondersteu-
nen.
Hitachi zal de units blijven repareren tot maart 2026. Deze 
periode kan eventueel worden verkort afhankelijk van de 
beschikbaarheid van benodigde componenten.

Omdat alleen maar de CPU in een bestaand ontwerp vervan-
gen dient te worden en de rest van de I/O lay-out ongewij-

De eXware serie is technisch gebaseerd op het platform van 
de eX700 serie bedienpanelen, maar dan zonder scherm en 
touchbediening. Door alle mogelijkheden van de eXware 
is een IIOT Controller/PLC & Gateway een betere naam. 
De eXware wordt geprogrammeerd met JMobile software, 
behalve schermweergave en touchbediening zijn alle moge-
lijkheden van JMobile op de eXWare beschikbaar.
Dus de complete set van mogelijkheden van communicatie-
drivers, koppelingen, cloud oplossingen, CODESYS softPLC, 
etc van de standaard JMobile panelen staan ter beschikking. 
Deze mogelijkheden zijn zéér uitgebreid. Deze ontwikkeling 
van Exor is wederom een stap voorwaarts op het gebied van 
IIoT (Industrial Internet of Things) en Industry 4.0. Van de 

eXware zijn 4 varianten beschikbaar.
Het verschil tussen de modellen is de CPU, geheugen, 
aansluitmogelijkheden en behuizing.
Alle varianten beschikken over JMobile én Corvina cloud 
licentie. Optioneel is CODESYS v3 softPLC beschikbaar. Alle 
eXware controllers zijn voorzien van CE. Deels zijn ze voorzien 
van aanvullende toelatingen/certificeringen: UL, DNV-GL, 
EUROMR, IECEx en ATEX.
Het temperatuur inzetbereik is -20°C+60°C. 
De standaard fabrieksgarantie is 5 jaar. 
Er is een uitvoering, type eXware 703 met een ARM Cortex-
A8 1 GHz processor maar ook een uitvoering met een ARM 
Cortex-A9 800MHz dual core processor het type eXware707. 
Het krachtigste type is de eXware707Q met een ARM Cortex-
A9 800MHz quadcore processor. 

Uitgebreide technische informatie bladen staan ter 
beschikking. 

Hitachi stopt eind 2019 na meer dan 25 jaar met productie van de EH-150 Actwin CPU’s; 

CODESYS de nieuwe standaard van Hitachi

EH150 Actwin CPU EHV+ CODESYS CPU HX CODESYS CPU

zigd kan blijven is een omzetting naar een moderne CPU 
omgeving redelijk snel te realiseren. Wel dient het software 
programma in de CODESYS omgeving te worden omgezet. 
Om deze overstap voor u makkelijker te maken organiseert 
Hiflex regelmatig CODESYS trainingen. Ook kunnen wij u 
behulpzaam zijn bij het omzetten van een applicatie.

Neemt u hiervoor contact met ons op.

Uitlopend artikel (Actwin)

Productnaam Type

EH-150 CPU

EH-CPU104A

EH-CPU208A

EH-CPU316A

EH-CPU516

EH-CPU548

Uitlopend artikel (Actwin)

Productnaam Type

Mirco-EH
Basis unit

EH-D10D
EH-D14D*/
A14A*/A14D
EH-D10D*/A20D
EH-D23D*/A23D*
EH-D28D*/A28A*/
A28D*

EH-D64D*/A64D*

Alternatief artikel (CODESYS)

Productnaam Type

EHV+ /HX 
CPU

EHV-CPU1025

EHV-CPU1102

HX-CP1S08

HX-CP1H16

Alternatief artikel (CODESYS)

Productnaam Type

MICRO-
EHV+
Basis Unit

MV-D20D*/A20D*

MV-D40D*/A40D*

MV-D64D*/A64D*

Voorbeeld van de vervanging:

(*)Uitbreidingsunits blijven beschikbaar

OF



CODESYS is voor alles en iedereen geschikt

Over CODESYS, dé PLC programmeer omgeving
Bij vele opleidingen wordt CODESYS gebruikt als middel 
om te leren PLC’s te programmeren. Niet alleen omdat 
het gratis te downloaden is, maar met name omdat het 
de internationale standaard volgt. Als men deze stan
daard goed begrijpt en toepast is het voordeel dat men 
heel gemakkelijk code kan hergebruiken voor volgende 
projecten zodat er minder fouten zullen zijn en de inbe
drijfstelling soepel zal verlopen.

CODESYS bevat de functies die beginnende programmeurs 
snel op weg zullen helpen bij hun applicatie voor bijvoor-
beeld machine automatisering of IoT toepassingen, maar kan 
tevens in de gebouw automatisering, proces industrie, water 
beheer projecten of vele andere (complexe) projecten perfect 
gebruikt worden.

Middels CODESYS kunnen verschillende type besturingen 
geprogrammeerd worden. Dus afhankelijk van de toepassing 
kan er gekozen worden voor bijvoorbeeld een modulaire of 
compacte PLC (Hitachi) of een besturing met bijvoorbeeld 
een display (Exor HMI). Voor zeer uitgebreide snelle applica-
ties zou de Runtime ook op een IPC (Exor) kunnen draaien. 
Daarnaast is het ook mogelijk om voor test- of leerdoelein-
den bijvoorbeeld een Raspberry Pi te kiezen.

Om de code te testen is zelfs geen PLC nodig, want het is 
ook mogelijk alles in simulatie mode te testen, dus is er ook 
geen risico dat eventuele fouten pas geconstateerd worden 
bij een draaiende machine. Inbedrijfstellingen kunnen hier-
door efficiënt verlopen.

Alle programmeertalen, zoals gestandaardiseerd in de IEC 
61131-3, kunnen gekozen worden, dus is men gewend aan 
het programmeren met ladder om bijvoorbeeld uw digitale 
I/O te verwerken, dan kan men dat uiteraard programmeren 
in CODESYS en kan men online perfect de status van de vari-
abelen monitoren.

Of als men complexe toepassingen heeft met veel bereke-
ningen dan zou men kunnen kiezen voor structured text voor 
dit deel van de code. Voor iedere POU (Programma, Function 

Block, Function) kan gekozen worden in welke taal dit wordt 
geprogrammeerd.

Het hele project wordt overzichtelijk in CODESYS weergege-
ven in een project structuur zodat zeer eenvoudig de objec-
ten te vinden zijn. Dit is niet alleen de programma code, maar 
de toepassing kan bijvoorbeeld ook globale variabelen lijsten 
of visualisaties bevatten. In deze projectstructuur kunnen 
meerdere PLC’s (devices) geplaatst worden, maar men kan 
tevens volledige I/O configuratie aanmaken en zien wat de 
status van deze communicatie is.

Alle gangbare I/O bus systemen worden ondersteund door 
CODESYS, dus als men eenvoudig servo drives of frequentie 
regelaars wil koppelen aan een PLC, dan kan dat bijvoor-

beeld via Modbus RTU of Modbus TCP/IP, maar voor snellere 
communicatie zou men ook kunnen kiezen voor Profinet, of 
EtherCAT. Meerdere protocollen kunnen gebruikt worden. 
Men hoeft enkel de juiste besturing te kiezen die voldoet aan 
de wensen voor de toepassing. T.b.v. Invertek frequentie rege-
laars en Hitachi regelaars heeft Hiflex de koppeling tussen PLC 
en regelaars voorbereid middels standaard devices.

Ieder jaar worden meer dan een miljoen apparaten op de 
markt gebracht waarop een CODESYS applicatie draait. Er 
zijn meer dan 100.000 mensen actief bezig met het maken 
van applicaties binnen CODESYS. Het is dan ook het meest 
gebruikte hardware onafhankelijke programmeerpakket. Het 
pakket is continu in ontwikkeling en het team van meer dan 
160 man werkt aan het steeds verder optimaliseren van de 
mogelijkheden. Hierbij wordt uiteraard geluisterd naar de 
wensen van de markt, maar soms word er door het CODESYS 
team ook nieuwe standaarden geïntroduceerd om een 
bijdrage te leveren aan de (toekomstige) IoT en Industrie 4.0 
ontwikkelingen.

CODESYS was ook de eerste in de automatiseringswereld 
met een eigen software store. Hier kunnen voorbeelden 
en add-on pakketten en bibliotheken gedownload worden 
en kunt u eventueel uw eigen code delen. Daarnaast is er 
een actief forum waar u terecht kunt met uw vragen, maar 
misschien kunt u daar ook mensen helpen met uw eigen erva-
ringen.

Kortom, de wereld der automatisering is continu in ontwikke-
ling. Er zijn vele nieuwe technieken in opkomst en applicaties 
worden steeds uitgebreider. Met standaard code die goed 
is getest is men voorbereid voor deze toekomst. Een goed 
pakket met uitgebreide mogelijkheden zal u hierbij helpen. 
Kies daarom voor CODESYS! In combinatie met een Hitachi 
PLC voegt u er de ‘Zekerheid van een Wereldmerk” aan toe. 

CODESYS in combinatie met een Hitachi PLC of Exor  
HMIPLC
Om te starten kunt u het CODESYS programmeerpakket en 
de Hitachi PLC of Exor HMI-PLC omgeving downloaden. 
Door koppeling van de software en het device ( PLC ) wordt 
CODESYS in zijn volle kracht benut. Dit in tegenstelling tot 
sommige andere PLC aanbieders waarbij slechts een deel van 
de mogelijkheden ter beschikking staan.
Om het CODESYS pakket optimaal in te zetten adviseren wij 
onze afnemers om deel te nemen aan één van onze gratis 
workshops. Hierbij maakt u gebruik van onze jarenlange erva-
ring met deze krachtige programmeeromgeving.

Woordverklaring:
POU: Onderdeel van een totaal programma
Globale variabele: Een variabele die eenmalig wordt gedefi-
nieerd en steeds weer kan worden gebruikt.
Device: PLC, HMI-PLC, Computer waarin CODESYS zelfstan-
dig kan werken.

Voorbeeld met  

ladderdiagram 

programmering

Voorbeeld met  

structured tekst.



De serie is de opvolger voor 
de huidige SJ700D en SJ700B 
series, is breed inzetbaar 
en kan ook worden inge
zet voor de complexere en 
veeleisende toepassingen. 
De regelaar scoort vooral 
hoge punten in nauwkeurige 
constantkoppel applicaties.

Het vermogensbereik van de SJ-P1 serie 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 metaalbewerkingsma-
chines. 
Daarnaast zijn de SJ-P1 frequentieregelaars universeel inzet-
baar en zeer geschikt voor de aandrijving van ventilatoren, 
pompen, compressors, mixers, transportbanden, liften, 
hijswerktuigen, shredders, wikkelsystemen, centrifuges en 
wasmachines.
De instelling en uitlezing van de regelaar via het heldere 
kleuren display is ook in het Nederlands mogelijk.

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

Een paar toepassingsvoorbeelden.

Kraanaandrijvingen:
In de containerhaven Koper in Slovenië heeft men de SJ-P1 
regelaars succesvol ingezet bij container kranen. Het belang-
rijkste toepassingsvoordeel is de anti-schommel functie waar-
door men efficiënt schokken op de last en zonder schade een 
container op zijn plaats kan zetten.

Papier opwikkelinrichting 
Bij het opwikkelen van papier is een constante trekkracht 
van het grootste belang om scheuren bij het opwikkelen te 
voorkomen. Door gebruik te maken van de optimalisatie van 
de PID regeling en de EzSQ functie heeft men een optimaal 
resultaat bereikt. 

De SJP1 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 de-magnetisering van 
de PM motoren worden vermeden.

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. 

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

Vraagt u naar de laatste documentatie en prijslijsten van de 
Hitachi frequentieregelaars bij de verkoopgroep frequentie-
regelaars. Om u gedegen en snel aan de laatste mogelijk-
heden 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 trainingen-
overzicht.

Nieuwe serie frequentieregelaars van Hitachi Serie SJP1 

Kraanaandrijvingen

•  Daarnaast is het voorzien van een roest-
bestendige Epoxy coating 

•  Door 4 aangebrachte hijsogen zijn de 
regelaars bij in en uitbouw beter te 
hanteren.

•  Door 4 montagebeugels die voorzien 
zijn van een “key hole “zijn de regelaars 
makkelijk te monteren.

•  De koelventilator is in snelheid geregeld 
en heeft hierdoor een langere levens-
duur en produceert minder geluid. Vanaf 
de buitenzijde is deze eenvoudig uit te 
wisselen.

•  Door toepassing van een tussenkring-
smoorspoel is de aanwezigheid van 
hogere harmonischen beperkt.

•  De regelaars zijn voorzien van een geïntegreerd EMC filter. 
(C2 bij 50 meter) bij correcte bekabeling.

•  Gescheiden bekabeling voor het vermogensgedeelte en de 
aansturingselektronica.

Uitvoerige documentatie is op aanvraag beschikbaar.

In beschermingsklasse IP55 waren de P2 serie en Eco 
serie van Invertek al leverbaar tot resp. 90 en 110kW. 
Omdat regelaars in deze grootte vaak gewoon in scha
kelkast kunnen worden ingebouwd heeft Invertek nu 
ook een IP20 uitvoering voor deze series ontwikkeld. 
Hierdoor is een nog prijsgunstiger regelaar beschikbaar 
gekomen. 

De nieuwe ontwikkeling heeft geleid tot een frame grootte 
6A met een 45kW en 55kW regelaar in de P2 serie en een 
55kW en 75kW regelaar in de Eco serie. In frame grootte 6B 
staan een 75kW en 90kW P2 regelaar ter beschikking en in de 
Eco serie een 90kW en een 110kW regelaar.

In deze nieuwe frame groottes zijn een aantal veranderin
gen doorgevoerd:
•  Het frame bestaat uit robuust gelast staal en is bestand 

tegen trillingen.

Uitbreiding serie P2 en Eco in IP20 beschermingsklasse

Weer veel nieuws bij Invertek uit Wales



Weer veel nieuws bij Invertek

Serie Invertek IP66/NEMA 4X frequentieregelaars 
wordt nu uitgebreid tot en met 22kW 

Nieuwe serie OPTIDRIVEE3 IP66 Outdoor nu verder 
uitgebreid
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 introduceert 
Invertek nu een regelaar serie voor buitenopstelling tot en 
met 22 kW. Deze geheel gesloten regelaar serie wordt gele-
verd 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 bouw-
groottes 1,2 en 3 staan nu ter beschikking. Bouwgrootte 4 
komt in de loop van 2019.

De belangrijkste kenmerken zijn:
•  Aansluitingen zijn gelijk aan de 

indoor versie
•  Kleine inbouw diepte
•  Grote aansluitruimte om gemakkelijk 

te kunnen bekabelen
•  De 2 maal RJ 45 aansluiting voor-

komt een splitter
•  Ethernet is als een fabrieksoptie 

mogelijk.
•  Sterke foam afdichting
•  Robuuste hoofdschakelaar
•  Grote potentiometer
•  Solide membraan drukknoppen
•  UV, vet-, olie- en zuurbestendig door gebruik van speci-

aal geselecteerd polycarbonaat. Bij temperaturen tot -20 
graden treedt er geen verbrok keling op

•  De serie wordt nu uitgebreid met een 11 kW (grootte  
3 regelaar en een 15 en 22kW in de grootte 4

•  Invertek regelaars zijn eenvoudig in bedrijf te stellen en in 
het gebruik.

De regelaars zijn ook voorzien van een potentiometer 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 optreden kunnen 
deze tot 4 historische waarden worden teruggelezen.

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 gehouden dat de rege-
laars soms klantspecifiek dienen te 
worden aangepast. Zo is de voorzijde 
naast de schakelaar vlak uitgevoerd 
zodat er eenvoudig een schakelaar 
naast geplaatst kan worden. Ook is er 
in de regelaars ruimte gereserveerd 
voor een klantspecifieke printschake-
ling.

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 tempera-
tuur, DC busspanning 

Om tot een lange levensduur te 
komen bij extreme buitenopstellin-
gen kan een beschermkap worden 
mee geleverd. Wenst u nadere infor-
matie neemt u dan contact op met 
de afdeling verkoop frequentierege-
laars.

IP66 Outdoor

Stofdicht.

Keuze hoofdschakelaar.

Beschermkap.

Offa’s Dyke, waar geschiedenis 
en heden samengaan
Invertek is gevestigd in Wales in het Verenigd Koninkrijk 
te Welshpool. Welshpool ligt op de grens tussen het oude 
Wales en Mercia. Op dit moment wordt er hard gebouwd 
aan de uitbreiding van de productie locatie aan “Offa’s 
Dyke”. 
Hier zal één van de innovatiefste productie locaties van 
frequentieregelingen ontstaan. Offa was een van de konin-
gen van Mercia, een rijk in de achtste eeuw dat gelegen was 
in midden Engeland. (Dit in 
de tijd dat Engeland nog niet 
bestond.) Om het gebied te 
beschermen tegen de Welch 
liet hij eind achtste eeuw een 
verdedigingslinie bouwen van 
noord naar zuid van 283km 
lang. De sporen van de aarden 
wal zijn nog steeds zichtbaar.  
Er worden nu wandeltochten 
langs georganiseerd.

Offa’s Dyke



Voortdurende energiebesparing op de koop toe is een belangrijk bijkomend voordeel

Ook voor een “eenvoudige” softstarter 
zijn korte inbedrijfsteltijden belangrijk 

Na de introductie in Koerier 51 zijn er inmiddels een 
aantal Fairford softstarters succesvol ingezet. Vooral de 
eenvoudige inbedrijfstelling valt de nieuwe gebruikers 
op. Eerder besteedden wij aandacht aan de grotere series 
agility en synergy. Bij de agility serie geven we kort de 
eigenschappen weer. Bij de synergy serie gaan we nog 
een keer in op de energiebesparingsfunctie IERS. Ook 
gaan we in dit artikel verder in op de serie PFE voor 
kleine inductie motoren.

De agility™ softstarters
Er is één bouwgrootte voor alle toepassingen van 7,5 tot en 
met 45kW bij 400-500VAC.
De belangrijkste eigenschappen zijn:
•  Soft start en soft stopping
•  OLED display
•  USB poort t.b.v. firmware update en logging van event data
•  Bedieningsmenu in 6 talen
•  Motor overbelastingsbeveiliging
•  Langere garantie 2 jaar

De synergy softstarters
Nieuwste generatie synergy softstarters van 17 tot en 
met 1080A
De synergy softstarters zijn zeer compact gebouwd. Daar-
naast biedt de Fairford’s synergy serie een automatische 
Setup functie die de gebruiker in staat stelt om de softstar-
ter in 4 stappen in te stellen. Door gebruik te maken van de 
cursor-toetsen en informatie 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 19 
voorgeprogrammeerde toepassingen. Zie ook Koerier nr 51.

Zoals van een modern apparaat mag worden verwacht biedt 
de synergy™ een intuïtief touch screen in plaats van druk-
knoppen.
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. 

Eenvoudig te gebruiken
Het display toont alle meldingen volledig en in 14 verschil-
lende talen. Het gebruik van grafische en schematische 
afbeeldingen geeft hierdoor snel inzicht. Gedetailleerde data 
logging is standaard en een beschikbare USB aansluiting 
maakt het mogelijk configuraties te uploaden en te downloa-
den maar ook te e-mailen.

iERS – Energie Besparing 
Omdat motoren vaak draaien onder de 50% van hun capaci-
teit bij vollast, kan de iERS functie een wezenlijke besparing 
in het energieverbruik opleveren. 

Hoe werkt het?
Fairford’s energiebesparende systeem werkt door de reduc-
tie van ijzerverliezen in een motor die niet vol belast wordt. 
De energiebesparing hangt af van een aantal factoren. Ook 
spelen het rendement van de motor en de belasting een rol. 
iERS is een technologie die de spanning, stroom en power-
factor tijdens de start van een motor monitort. De verkregen 
informatie wordt gebruikt om er voor te zorgen dat de motor 
met een hoge efficiëntie loopt tijdens alle belastingniveaus.
iERS monitort continu de power factor en herkent wanneer 
de motor lichter wordt belast en past direct de spanning en 
stroom op de motor aan om aan te sluiten op de aanwezige 
belasting. Dit verhoogt niet alleen de partiële belastings-
powerfactor, maar vermindert het energieverbruik in kW. 
Indien de motor weer volledig wordt belast en de power 
factor toeneemt, dan zal de iERS functie zichzelf “bijpassen” 
om tijdens alle belastingsituaties het meest optimale rende-
ment te behalen.

PFE softstarters
Indien men de voorkeur geeft aan de instelling van de soft-
starters via potentiometers biedt Fairford de serie PFE.
Het vermogensbereik van de serie is 1.1kW tot en met 22kW 
bij een aansluitspanning van 230V tot en met 460V 3 fasen. 
De starttijd kan worden ingesteld tussen de 1-30 sec. 
Ook de stoptijd kan tot 30 seconden worden ingesteld.

In het oog vallende eigenschappen van deze serie zijn:
•  Interne bypass
Zodra de aanloop is gerealiseerd wordt de elektronica over-
brugd en treden er geen warmte verliezen meer op. Hierdoor 
kan de schakelkast kleiner blijven hetgeen ook weer kosten 
besparend is.

•  Overstroombeveiliging
De overstroombeveiliging beschermt de softstarter indien 
deze buiten de specificaties wordt belast.

•  Slechts 45mm breed (Grootte 1) 
De softstarters hebben dezelfde breedte als gebruikelijk 
schakelmateriaal. 

•  DIN-rail montage
Maakt een snelle montage mogelijk.

•  Geschikt voor 2 en 3 fasen motoren. 
De softarters kunnen worden gebruikt 
zowel met 1 fase als 3 fasen motoren.
De aanpassing gebeurt middels een 
jumper.

Afhankelijk van de inschakelklasse zijn 
het standaard aantal starts en stops 
per uur 5 maal in klasse 10 en 10 maal 
in klasse 2. Door toepassing van een 
koelventilator kunnen het aantal starts 
en stops worden verhoogd naar 30 maal 
in klasse 10 en 60 maal in klasse 2. 
 
Alle Fairford softstarters zijn gunstig 
geprijsd en zeer snel in bedrijf te  
stellen.

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

synergy softstarters

PFE softstarters.

agility™ softstarters.



Reliance Developer Day en Exor JMobile  
Developer Day’s in 2019

Preventief onderhoud

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. 
 

Eén van de gastsprekers is ing. Claudio Urbani (Product 
Manager HMI bij Exor).
Ook wordt er een blik in de keuken gegund van de laatste 
hardware en software ontwikkelingen.

De voorlopige agenda van onderwerpen bestaat uit: 
1.  JMobile v2.8 

Nieuwe functionaliteiten uitgelegd in concrete en prakti-
sche voorbeelden

2.  Blik in de keuken van Exor op gebied van hardware die in 
ontwikkeling is

3.  Vooruitblik op JMobile v4.0
4.  Exor en de mogelijkheden in relatie tot de IIOT
5.  Praktische concepten met de eXWare

De Exor Developer Day’s zijn kosteloos en wordt verzorgd 
met een lunch. Inschrijven is nu al mogelijk via de Hiflex 
website of neemt u even contact op met de afdeling verkoop 
EXOR HMI.
Wenst u deel te nemen aan één of meerdere dagen?  
Meldt u zich dan nu al aan.

Dan bent u verzekerd van een plaats.

Op dinsdag 21 en woensdag 22 mei organiseren wij weer 
de EXOR JMobile Developer Day’s.

Gezien de jaarlijks steeds verder toenemende belangstelling 
wordt deze bijblijf dag 2 maal gehouden. Tijdens de dagen 
worden de laatste mogelijkheden met de JMobile software 
t.b.v. de EXOR HMI apparatuur behandeld. Ook de laatste 
hardware uitvoeringen worden doorgenomen.

Frequentieregelaars worden al meerdere decennia in Neder-
land verkocht. Vaak kunnen regelaars die al langere tijd 
worden ingezet nog vele jaren mee indien de componen-
ten die aan slijtage of veroudering onderhevig zijn worden 
vervangen. Onze servicemedewerkers weten uit ervaring 
welke componenten dat zijn, zodat alleen die componenten 
worden vervangen waar een verhoogd risico in schuilt. Vaak 
betreft het de koelventilator en bepaalde condensatoren. 
Vervuilde componenten worden schoongemaakt en elek-
trische verbindingen worden opnieuw gemaakt. Preventief 
onderhoud voorkomt uitval juist op het moment dat het u 
echt niet uitkomt. 

Wij voeren het preventieve onderhoud uit op de onder
staande merken:
• Hitachi
• Mitsubishi Factory Automation
• Invertek

Neemt u contact op met onze service afdeling voor een  
vrijblijvende prijsopgave.

Ook degelijke ondersteuning op 
het programma van Mitsubishi 
Electric Factory Automation

Om de kennis van onze support afdeling op peil te 
houden doen onze project ingenieurs regelmatig  
projecten.

Vaak bij bedrijven die of zelf niet de kennis hebben of daar 
waar “software productie capaciteit” even schaars is. Door de 
realisatie van de projecten komt men in aanraking met alle 
details rond de programmering van de PLC’s en de inregeling 
van frequentie regelaars en servo systemen. Ook bouwt men 
adequate kennis op over de communicatie tussen de diverse 
automatiseringscomponenten. Dagelijks helpen wij onze 
afnemers via TeamViewer. Hiermee kunnen wij snel met een 
programmeur op zijn scherm meekijken en assisteren bij de 
realisatie van een project als deze ook deze applicatie op zijn 
of haar computer heeft geïnstalleerd. 
Deze service is ook voor onze Mitsubishi klanten binnen alle 
redelijkheid gratis. Ook onderhoud op Mitsubishi frequen-
tieregelaars wordt door ons verzorgd. Zie ook elders in deze 
koerier.

Hiflex biedt ten slotte meer dan alleen de Componenten! 



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 PFE
•  Fairford softstarters serie agility
• Fairford softstarters serie synergy
• Invertek Marine Equipment Control
• Exor product catalogus NR 47
• Hitachi IoT PAC Controller HXserie
• Exor eSmart Series

Trainingschema t/m December 2019
Hitachi PLC

Aantal Dagen Max aantal deelnemers Prijs per deelnemer Datum

CoDeSys V3 workshop (EHV+, HX, Exor 
HMIPLC) (Zie artikel in deze koerier) 3/4 dag 10 GRATIS

18-apr, 24-mei, 21-jun,  
12-jul, 29-aug, 11-okt, 
14-nov, 19 dec

Hitachi EHV+ maattraining 1 dag 10 op aanvraag op aanvraag

ActwinH basis 1 dag 10 op aanvraag op aanvraag

Exor UniOP HMI

Aantal Dagen Max aantal deelnemers Prijs per deelnemer Datum

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

Exor Designer 6 applicatie 1 dag 10 op aanvraag op aanvraag

Exor JMobile Workshop 1/2 dag 10 GRATIS nog niet bekend

Exor JMobile basis 1 dag 10 € 350,–
23-apr, 19-jun, 25-sep, 
30-okt, 21-nov
12-dec

Exor JMobile applicatie 1 dag 10 op aanvraag op aanvraag

Exor Developer Day 1 dag 25 GRATIS 21 mei en 22 mei

Frequentieregelaars

Aantal Dagen Max aantal deelnemers Prijs per deelnemer Datum

Invertek basis 1 dag 8 € 350,– 9-mei, 19-sep, 12-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 8-mei, 1-okt, 26-nov

Reliance Developer Day 1 dag 25 GRATIS 10-apr

  Overige trainingen

Aantal Dagen Max aantal deelnemers Prijs per deelnemer Datum

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

• Mitsubishi Electric CC-Link IE 
• Mitsubishi Electric Servo System Controller 
• Exor eX700 Series

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 publiceren. 


