
- Verpakkingsmachines, Vulmachines etc.
- Medische Apparatuur
- Metaal/hout bewerkingsmachines
- Gebouw automatisering
- Landbouwmachines

De belangrijkste eigenschappen van de JSmart serie: 
•  Beschikbaar in de groottes: 5.0”, 7,0”, 10,1”, 15,6” en 21.5” 
•  Projective Capacitieve multi-touch TFT scherm geschikt 

voor swiping en zooming
•  Voorzien van een glazen beeldscherm met 16M kleuren en 

tot 0% dimbare LED achtergrondverlichting
•  10/100Mbit Power over Ethernet(PoE) tot maximaal 100 

meter kabel
•  Geïntegreerde Wi-Fi Router (behalve de 5”)
•  Krachtige ARM cortex-A9 dual/quad core 800mHz CPU
•  Volledige IP67 beschermingsklasse 
•  Standaard uitgevoerd met temperatuur en bewegingssen-

soren en buzzer
•  1 USB-poort beschikbaar via een speciale kabel
•  Ondersteuning van meer dan 30 ethernet protocollen!! 

(o.a. Profinet, Ethernet/IP, Ethercat, Modbus-IP etc.)
•  Keuze uit meerdere bevestiging/montage configuraties 

Het gemak voor de gebruiker:
•  WIFI 
De geïntegreerde Wi-Fi zorgt ervoor dat de HMI als Gateway 
kan fungeren naar het bedrijfsnetwerk. Zo doende is op zeer 
eenvoudige wijze de data van de machine te ontsluiten. 
Dit kan overigens ook in combinatie 

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 serie EXOR JSmart
• Exor International breidt verder uit
• Exor IPC’s, betrouwbaarheid in vele maten en vormen
• In 2019 nog 3 CODESYS workshops
• Invertek voert productie verder op
• Mitsubishi robots 
• Fairford Electronics wordt Motortronics
• Hitachi HX serie nu nog completer
• SJ-P1 regelaar van Hitachi vervangt SJ700D en SJ700B
•  Reliance 4 SCADA al meer dan 15 jaar bewezen kwaliteit 

bij Hiflex.
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Exor JSmart Serie

Wanneer een stijlvol design en 
hoge functionaliteit samenkomen!!

Een nieuwe kijk op de traditionele HMI…

Installeren daar waar je het nodig hebt

EXOR International voegt de JSmart serie toe aan hun 
assortiment marktleidende HMI’s. De JSmart heeft als 
basis de eX700 serie en werkt met dezelfde programmeer-
software: JMobile Studio.

Waarom de JSmart?
De JSmart is ontworpen om een HMI te plaatsen op de loca-
tie waar deze het beste tot zijn recht komt in het ontwerp van 
de installatie en voor de beste ergonomie van de operator.
Dit betekent in de praktijk dat de HMI niet gebonden is aan 
de installatiekast waar hij moet worden ingebouwd. 
De JSmart is zo ontworpen dat hij geen extra behuizing 
nodig heeft. Het slanke en stijlvolle design maakt het voor 
zowel de gebruiker als de engineer zeer prettig om mee 
te werken. De IP67 beschermingsklasse rondom maakt het 
tevens mogelijk de HMI in meer uitdagende omgevingen te 
plaatsen. De JSmart serie biedt glazen TFT multitouch scher-
men van 5 tot en met 21 inch.

Power over Ethernet:
De toegepaste Power over Ethernet(PoE) technologie biedt 
de mogelijkheid om zowel de communicatie als de voeding 
over één enkele kabel te combineren. Daarmee adopteert 
EXOR met de JSmart de laatste trends in ethernet techno-
logie. De gebruikte “802.3bt 4PPoE” standaard maakt het 
mogelijk tot aan de 21” variant te voeden. In combinatie met 
de meer dan 30 ethernetprotocollen, die EXOR standaard 
aanbiedt in hun JMobile platform, is het tevens de meest 
onafhankelijke en krachtigste ethernet gebaseerde HMI op 
de markt. Met gemak integreert u bekende protocollen zoals 
onder andere ProfiNET, Modbus TCP, Ethernet/IP, EtherCAT, 
OPC-UA, KNX IP en BACnet-IP. 

Toepassingen:
De toepassingen van de JSmart zijn oneindig maar komen 
zeer goed tot hun recht in onder andere: 
- Mobiele Toepassingen

Buis Wand Universele Tafel Standaard VESA Adapters

Onderstaand worden een aantal bevestigingsconfiguraties weergegeven.



EXOR verstevigt haar naam in industriële automatisering 
door een hoge betrouwbaarheid van hun industriële PC 
programma. Sinds 5 jaar voert Hiflex ook het EXOR IPC 
programma in haar pakket. 

In die afgelopen jaren heeft EXOR niet teleurgesteld, een 
hoge betrouwbaarheid en tevreden klanten geven ons het 
vertrouwen in de toekomst. Dat heeft ook EXOR gemerkt, 
zodoende is geïnvesteerd in de productie in Verona die 
inmiddels is ingericht om het grootste gedeelte van de 
productie binnen Europa te doen plaatsvinden. Hiermee 
neemt EXOR het heft in eigen hand en zodoende zijn 
verbete ringen in levertijden, kwaliteit en prijzen een feit.

Industriële PC versus HMI
Een vergelijking die nogal eens wordt gemaakt! Alhoewel de 
kracht van de HMI’s tegenwoordig gelijk is aan een eenvou-
dige industriële PC zijn er zeker verschillen. Hierbij dus een 
aantal zaken om over na te denken.

Industriële PC: Flexibiliteit met meer complexiteit
-  Standaard OS, met speciale aandacht voor cybersecurity
-  Vrijheid in configuratie van OS, CPU, Geheugen en SSD
-  Mogelijkheid tot het installeren van meerdere software 

pakketten (JMobile Runtime, CODESYS, Reliance Scada, 
AutoCAD, ERP-systeem, Excel, etc.)

-  Eventueel IT nodig bij aanpassingen
-  Nieuwe opstart van de computer vergt her-initialisatie van 

diverse software pakketten
-  UPS nodig als back-up power
-  Met IT kennis makkelijk te onderhouden en te vervangen 

door enige ander PC (kleine MTTR)
-  Een must bij grotere systemen met veel onderlinge commu-

nicatie 

HMI: Specialisatie met meer afhankelijkheid
-  Heropstart HMI-paneel binnen korte tijd van 10-30sec 

afhankelijk van type
-  Simpele opstart na verlies van spanning
-  Geïnstalleerde software kan niet zomaar worden aangepast 

door operators
-  Kennis nodig van HMI om aanpassingen/storingen te 

behandelen
-  Minder gevoelig voor Cybersecurity 
-  1-op-1 spare nodig bij vervanging
-  Nieuwste IP67 panelen (JSmart) hebben geen installatiekast 

nodig 

EXOR Compacte BOX IPC’s series eCC en eCCF
Grote keuze in CPU’s, RAM geheugen, SSD groottes en de 
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EXOR Industriële PC’s: Betrouwbaarheid in 
vele maten en vormen

nieuwste Windows IoT, ideaal in combinatie met de panel 
monitoren. Hiermee biedt u het onderhoudsgemak van een 
gescheiden beeldscherm en computer-eenheid. Voordeel is de 
grote verscheidenheid aan communicatiepoorten en ingangen.

EXOR Panel Monitoren
Net als bij de EXOR HMI’s heeft u 
hier de keuze uit zowel resistieve 
als capacitieve touch panelen. Van 
12” tot 21,5” heeft u een ruime 
keuze in beeldscherm formaten. 
De monitoren hebben standaard 
VGA en DVI communicatie moge-
lijkheden.

EXOR Panel PC’s
EXOR biedt u een ruime keuze 
in panel PC’s en configuratie 
mogelijkheden. Van 15” tot en 
met 21,5” met zowel resistieve 
als capacitieve touch kunt u een 
keuze maken wat het beste past 
bij uw applicatie. Afhankelijk van 
de serie heeft u de mogelijkheid 
om de OS, CPU, Geheugen en 
SSD te configureren naar wens.

In de nieuwe catalogus van EXOR 

staat het gehele programma 
uitgebreid weergegeven. Op 
aanvraag sturen wij u graag de 
catalogus toe. 
Ook op de Hiflex website vindt 
u de meest gangbare modellen 
inclusief alle detail informatie. 
Heeft u specifieke wensen dan 
kunt u altijd even contact opne-
men met Hiflex.

EXOR verstevigt haar naam in industriële automatisering 

met de JMobile Corvina Cloud. De Wi-Fi maakt het tevens 
mogelijk om de HMI draadloos te programmeren of HMI 
over te nemen op een tablet of smartphone waarop dezelfde 
pagina’s kunnen worden weergegeven.

• Bevestiging/Montage configuraties: 
Onafhankelijkheid van de locatie van de installatiekast en de 
grootte hiervan! U hoeft geen rekening meer te houden met uw 
bedienscherm en de ergonomie van de bediening. Kortom, U 
hoeft de kast niet meer op ooghoogte te hangen of een kast 
van minimaal 180cm hoog aan te schaffen. Tevens kunt u de 
kast nu neerzetten waar dat het beste uitkomt. Door de VESA 
adapter is montage geschikt voor VESA maat: FDMI MIS-D 
75x75mm, waardoor u ruime keuze heeft uit de op de markt 
aanwezige monitor armen van verschillende merken.

• IP67 beschermklasse: 
Geschikt voor een stoffige omgeving en spuitwater waardoor 
montage dicht bij de werkplek mogelijk is. Omdat de gehele 
behuizing IP67 is uitgevoerd zijn geen extra behuizingen nodig, 
zodoende blijft het design slank en licht. Het resultaat is niet 
alleen stijlvol, maar ook goed hanteerbaar. Dit bespaart kosten 
en komt het algehele design van een machine ten goede.

• Ethernet Protocollen: 
U bent niet afhankelijk van het type besturing dat u kiest, 
Exor is merk-onafhankelijk. Alle grote industriële en gebouw 

technische ethernet protocollen zijn standaard aanwe-
zig waardoor u engineeringstijd bespaart. Tevens maakt u 
gebruik van de nieuwste communicatie technologieën. 

• Power over Ethernet(PoE): 
Enkele kabelmontage met standaard afgeschermde CAT5/6 
kabel, eenvoudige aansluiting, tijd en kostenbesparende 
installatie.

• Temperatuur en bewegingssensoren
De temperatuur sensor geeft de inwendige temperatuur van 
de HMI aan. Dit geeft de gebruiker een inzicht in de tempe-
raturen waaraan de HMI is blootgesteld tijdens gebruik. 
De 3D bewegingssensoren geven een indruk over de trillin-
gen die in een machine kunnen optreden.

• USB-Poort (d.m.v. een speciale kabel)
Aansluiting van standaard USB toetsenbord/muis/printer/
externe opslag. Standaardisatie op accessoires, die zodoende 
geen risico vormen voor lange downtime.

Nieuwe uitgebreide productcatalogus
In de nieuwe X-platform product catalogus worden alle 
beschikbare uitvoeringen en accessoires uitgebreid beschre-
ven. Op aanvraag sturen wij u deze graag toe. U kunt ook 
een afspraak maken met één van onze technisch-adviseurs 
die u de producten kunnen demonstreren.

eC106 eCC3800E eCCF105 eCCF300

EPC Serie Entry Level Panel PC.

IPC Serie High-End Panel PC.

EXOR eTOP-MON series.



Exor International breidt verder uit

Exor is in 1970 gestart met de productie van elektroni-
sche maatoplossingen voor de regionale industrie in het 
Italiaanse Verona. Het motto van de oprichter Gaetano 
Gastaldin was toen aan de eerste afnemers: “We doen 
wat we beloven”. Door waar te maken wat men beloofde 
en de sterke toekomstvisie van de oprichter maakte het 
bedrijf een gestage groei door. In de jaren 80 startte men 
als een van de eersten met de productie van de bedien-
panelen t.b.v. communicatie tussen mens en machine. 
Vaak was dit een PLC. Men was de eerste die de stap 
maakte naar een grafisch display.

Thans levert Exor vanuit de thuisbasis in Verona, waar de 
productie en ontwikkelingen voor een groot deel plaatsvinden, 
in meer dan 40 landen HMI en embedded systemen. 
De zoon van de oprichter is nu hoofd van de software ontwik-
kelingsafdeling. Vooral door de klant vriendelijke JMobile 
software, enorme hoeveelheid beschikbare communicatie 
protocollen en de krachtige eX700 serie heeft Exor de laatste 

4 jaar een enorme groei doorgemaakt. Een uitbreiding van de 
productie maar ook van de ontwikkelafdelingen was dan ook 
hard noodzakelijk. Vorig jaar heeft Exor een naburig kantoor en 
productielocatie aangekocht en deze wordt nu grondig gere-
noveerd. In oktober 2019 zal de productie daar grotendeels 
plaatsvinden. Ook de productielijnen van de IPC’s worden hier 
nu opgebouwd waardoor Exor in staat is zelfstandig en tegen 
een aantrekkelijkere prijsstelling en kortere levertijden een 
breed scala van IPC’s te produceren en distribueren.

Zie voor meer informatie in deze koerier.

Fairford Electronics wordt Motortronics

Al weer meer dan een jaar geleden heeft het Ameri-
kaanse bedrijf Motortronics het Engelse Fairford Elec-
tronics aangekocht. Inmiddels is de “branding” van het 
bedrijf Fairford omgezet naar Motortronics.

Motortronics wenste haar positie op de Amerikaanse markt te 
verstevigen en de beschikking te krijgen over de innovatieve en 
makkelijk in bedrijf te stellen Synergy en Agility series uit Enge-
land. Daarnaast wenste men gebruik te maken van het Euro-
pese distributienet van Fairford om ook de Medium Voltage 
softstarters op de Europese markt te kunnen verkopen. Natuur-
lijk zijn nu ook de producten van Motortronics logo voorzien. 
Voor de serie aanduiding zijn de letters VMX toegevoegd.

VMX-synergy
De VMX-Synergy serie 
beschikt over een auto-tune 
functie en is uitgevoerd met 
een kleuren touch screen. 
Door de geïntegreerde 
energiebesparingsfunctie 
IERS bespaart men tijdens 
de levensduur van de starter 
zeer veel energie. (Zie ook 
koerier nr. 51) Daarnaast 

biedt de Synergy™ Fairford’s wereldwijd gewaardeerde Auto-
matische Setup functie die de gebruiker in staat stelt om de 
softstarter in slechts 4 stappen in bedrijf te stellen.

VMX-Agility 
De VMX-Agility softstarters zijn in te zetten in het bereik van 
7 tot en met 250kW en bieden een stroombereik in 3 bouw-
groottes van 17 tot en met 361A. De aansluitspanning kan 
tot 600V bedragen. Standaard zijn de softstarters berekend 
op 5 starts per uur. Door toevoeging van een koelventilator 
zijn maximaal 40 starts per uur mogelijk hetgeen t.o.v. andere 
fabricaten veel is.

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:

Inbedrijfstelling in slechts 3 stappen
De VMX-Agility softstarters zijn zeer eenvoudig in bedrijf 
te stellen. Door gebruik te maken van de cursor-toetsen en 
informatie op het grafisch display behoeft men slechts 3 
vragen te beantwoorden.

VMX-PFE softstarters.

De VMX-Synergy serie van 17 tot 1080A.

• 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 

Toegang tot een geavanceerd set-up menu staat stan-
daard ter beschikking voor bijzondere toepassingen.

VMX-PFE
De kleinste softstarters uit het leveringspro-
gramma van Motortronics zijn nu de soft-
starters uit de VMX-PFE serie.
Deze softstarters bieden een vermogens-
bereik van 1 tot 41A en kunnen worden 
aangesloten op een 230V tot 460V net. Er 
is een keuze uit 9 stroom groottes. 
De starters zijn voorzien van een interne 
bypass en overstroombeveiliging. De star-
ters zijn snel te monteren door de DIN-rail 
montage mogelijkheid. Inbedrijfstelling 
geschiedt door de instelling van slechts een 
paar potentiometers.

Snelle productselectie door middel van de product selector:
Via onze website Hiflex.nl onder producten – fairford treft een 
handige productselector aan.
U geeft een aantal basis gegevens in zoals de toepassing, 
aantal starts en stops per uur, omgevingstemp, aanlooptijd, 
stoptijd en de nominale motorstroom en het programma 
selecteert voor u een passende starter. Wenst u een nader 
selectie advies, neemt u dan even contact op met de afde-
ling verkoop softstarters. Voor nadere algemene informatie 
kunt u onze website www.hiflex.nl raadplegen of kijken op de 
website van motortronics: www.motortronics-uk.co.uk

Goede ervaring en levering uit voorraad.
Hiflex levert nu al meer dan 1 jaar de Motortronics/Fairford 
softstarters.

Zij zijn in de praktijk zeer betrouwbaar gebleken en onze klan-
ten zijn enthousiast over de eenvoudige en snelle inbedrijf-
stelling. Hiflex levert de Motortronics softstarters uit voorraad.



Begin 2019 heeft Mitsubishi Electric aan Hiflex verzocht 
ook de Mitsubishi Electric robots actief te gaan voeren. 
In aansluiting hierop hebben een aantal Hiflex medewer-
kers een training bij Mitsubishi in Ratingen gevolgd. 
Ook heeft Hiflex een marktverkenning naar grippers 
gedaan. Conclusie hieruit was dat de grippers van Schunk 
goed aansluiten op het Mitsubishi Electric programma. 
Afhankelijk van de wens van de klant kan Hiflex samen 
met Schunk een advies uitbrengen.

Mitsubishi Electric biedt een groot aantal modellen en 
uitvoeringen waardoor er altijd een passende robot voor 
een taak kan worden geselecteerd. Eigenschappen, zoals 
krachtig, snel en compact zijn voor de robots van Mitsubishi 
Electric vanzelfsprekend. Het productspectrum omvat 
daarbij de universeel inzetbare knikarmrobots met 6 assen 
en een draaglast van 2 kg tot 20 kg als ook de SCARA-
robots met 4 assen en een draaglast van 3 kg tot 70 kg voor 
montage- en palettiseertaken. Twee bijzonderheden zijn de 
unieke precisierobots met hun parallel armstructuur voor 
zeer snelle microhandlingtaken met een draaglast van 1 kg 
tot 5 kg alsmede de voor plafondmontage flexibele super 
snelle SCARA-robots.

Uiterst krachtige robots de tijd vooruit

Gezien de zeer snelle ontwikkeling van de behoeften van 
gebruikers aan een uitbreiding van het productassortiment bij 
gelijktijdige verkorting van de marktintroductietijd staan de 
huidige fabrikanten voor een tijdperk van grote veranderin-
gen. Het is niet meer voldoende dat een industrierobot maar 
één taak kan uitvoeren. Tegenwoordig vraagt de industrie om 
robots met een capaciteit en een flexibiliteit, waarmee een 
groot aantal verschillende taken kan worden volbracht. De 
MELFA-FR-serie biedt innovatieve, intelligentere oplossingen 
die de nieuwste productietechnologieën ondersteunen en 
een eenvoudiger aanpak voor een geavanceerde en flexibele 
productie mogelijk maken.

Door de nieuwste intelligente functies kunnen nu taken 
worden uitgevoerd die in het kader van de automatisering tot 
nu toe niet konden worden volbracht. Hierbij maakt MELFA 
SafePlus “veilige coöpererende arbeidstoepassingen” moge-
lijk, waarbij robots en medewerkers zelfs bij bedrijf met hoge 
snelheden en hoog vermogen van de robot met maximale 
veiligheid kunnen samenwerken. 
De “integratiefuncties FA-IT”, waarover alle automatiserings-
producten van Mitsubishi Electric beschikken, bieden maxi-
male capaciteit, functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid en 
ondersteunen zodoende de nieuwste productietechnologieën.

Programmering en simulatie
Voor het opzetten van een project, het programmeren van de 
robot en het simuleren van de handelingen biedt Mitsubishi 
een complete software omgeving. Op intuïtieve wijze geeft 
men invulling aan een project. Dit resulteert in een correcte 
en snelle installatie en inbedrijfstelling. Het programmeren is 
zowel online als off-line mogelijk. In een 3D–CAD omgeving 
kan men tot aan 16 robots simuleren en instellen. 

De software biedt tevens een complete-monitor omgeving 
waarbij last stromen, posities en variabele posities direct 
kunnen worden uitgelezen. Ook de statussen van signaal-
opnemers, lopende programma’s en fout historie kunnen 
worden weergegeven.

Met de RT Toolbox3Pro kan een 3D simulatie direct 
worden toegevoegd: 
•  De CAD data van het systeem kan direct worden geïmpor-

teerd
•  Grippers kunnen aan de robot worden toegevoegd
•  De hantering van werkstukken kan worden toegevoegd
•  Off-line teaching in een 3D omgeving is mogelijk
•  Opzetten van diverse robot programma’s
•  Controle/voorkoming van botsingen tussen de robot en zijn 

omgeving

Robots worden in Nederland veelal gebruikt bij Pick en Place 
toepassingen, materiaal uitsorteer installaties, assemblage 
lijnen, materiaal verdeel stations en verpakkingsmachines en 
palletizers. 

De inzet van robots wordt terugverdiend door: 
•  Flexibiliteit
•  Efficiëntie
•  Doorlooptijd
•  Besparing arbeidskosten
•  Ruimte, veiligheid en ergonomie
•  Benodigde ruimte ( small footprint )
•  Continuïteit

De levensduur van een robot bedraagt zo’n 8 tot 10 jaar. 
Een servicebeurt is vaak pas nodig na 24.000 bedrijfs-
uren. Om de juiste robot voor de juiste taak te kunnen 
selecteren dient men rekening te houden met: 
•  Payload (last) zowel van de gripper en het te verplaatsen 

object 
•  Het werkgebied
•  De werksnelheid
•  De benodigde beschermingsklasse
•  De benodigde aanraakafscherming via veiligheidsschermen
•  De eventuele aanraakbeveiliging via luchtkussen “jas”.
•  De gewenste herhaalnauwkeurigheid
•  Interactie met Veldbussen en/of PLC koppelingen. Aan te 

sluiten opnemers en/of camera’s
•  De sector waarin de robot wordt ingezet. Voor de voedings-

industrie worden andere vetten toegepast

Productassortiment

Wenst u nadere informatie? Neemt u dan contact op met 
onze Product Manager Mitsubishi Electric. Een uitgebreide 
robot-overzichtsbrochure is op aanvraag beschikbaar. 

Robot Precisierobots SCARA-robots Knikarmrobots

RP-serie RH-serie RV-serie

Assen 4 4 6

Max. 
draag-
last

kg 1...5 3...20 2...70

Herhalings-
precisie x/y Bereik Bereik

± 0,005 mm ...1000 mm ...2050 mm

RV-2FR RV-2FRL RV-4FR RV-4FRL RV-7FR RV-7FRL RV-7FRLL RV-13FR RV-13FRL RV-20FR

RH-3FRH RH-12FRH RH-20FRHRH-6FRH RH-3FRHR

Mitsubishi MELFA industriële robot familie.

Mitsubishi robots nu ook beschikbaar 
en ondersteund bij Hiflex

Programmeersoftware met 3D-CAD omgeving.

Teachbox R56TB met 5,6inch 

touch scherm.



In 2019 nog drie CODESYS workshops!

Exor past al meer dan 15 jaar 
CODESYS in combinatie met de 
HMI toe. In eerste instantie in de 

AUX modules op een eenvoudig bedientableau en nu de 
laatste versie 3.5 compleet geïntegreerd in een eX700 
bedienpaneel. Hitachi is later gevolgd met versie 3 in de 
EHV+, MicroEHV+ en HX-PLC/ IOT controller.

Ter ondersteuning van onze klanten die van de Actwin omge-
ving naar de CODESYS programmeeromgeving willen over-
stappen geeft Hiflex dit jaar meerdere CODESYS workshops. 
De workshops zullen worden gegeven op 11 oktober, 
14 novem ber en 19 december in de trainingsruimte bij Hiflex 
te Ridderkerk. Het aantal deelnemers is beperkt tot 8 perso-
nen zodat aan de cursist optimale aandacht kan worden 
gegeven. De deelname voor onze klanten is gratis. De Work-
shops starten om 9.00 uur en om 16.00 uur zijn zij beëindigd. 
Een lunch wordt door Hiflex verzorgd.
Voor een workshop is het programma best uitgebreid. 
De deelnemer werkt op een PC met daaraan gekoppeld 
een onderwijsleermodel met schakelaars, lampen, potme-
ters, meters, een HMI en PLC. Tijdens de workshop wordt 
eerst ingegaan op de structuur van de hardware en software. 
Daarna wordt de software geïnstalleerd. 
Het einddoel van de workshops is een voorbeeldproject om 
met een veldbus aansluiting een frequentieregelaar aan te 
sturen incl. een eenvoudig stukje procesvisualisatie. 

Wat wordt verder tijdens de 
workshop behandeld?
•  De opbouw van CODESYS
•  Wat het biedt
•  De IEC61131-3 standaard
•  De verschillende program-

meertalen en de syntax en 
semantis hiervan

•  De voor en nadelen van de 
verschillende talen

•  Wat is een POU?
•  Het aanroepen van bouw-

stenen
•  De data types binnen de 

IEC61131-3 standaard
•  Het samenstellen van adressen
•  Het maken van een eerste project
•  Benodigde instellingen in de software
•  Benoeming van de hardware configuratie
•  Het maken van functies en functie blokken
•  Het werken met een netwerk
•  Het maken van een web-visualisatie en het koppelen van de 

PLC hieraan.

De workshop wordt gegeven door ons zeer ervaren hoofd 
van de technische afdeling Marcel den Dulk. 
Na deelname aan de workshop heeft u voldoende kennis om 
zelf een project te kunnen starten.
Iedere deelnemer krijgt na afloop op verzoek een deel name-
certificaat. Bent u geïnteresseerd? Schrijft u dan snel in via 
onze website of bel even met Charlotte want het aantal plaat-
sen is beperkt. 

In 2019 nog drie CODESYS workshops!

Sinds de oprichting in 1998 heeft Invertek veel geïn-
vesteerd in R&D en heeft het jaar-op-jaar door kunnen 
groeien. Momenteel wordt 14 procent van de omzet geïn-
vesteerd in innovatie. In januari dit jaar breidde Invertek 
Drives haar ultramoderne Britse hoofdkantoor, innovatie- 
en productiefaciliteit uit met een nieuw 5.500 m² groot 
productie- en distributiecentrum. 

Tot op heden heeft het bedrijf 1,5 miljoen frequentieregelaars 
geleverd en geëxporteerd naar meer dan 80 landen. Door 
de nieuwe uitbreiding kan de productie verhoogd worden tot 
400.000 frequentieregelingen per jaar. Het bedrijf exporteert 
91 procent van haar producten. Het heeft een uitgebreid 
servicenetwerk en verkooppartners over de hele wereld, 
waaronder Hiflex in Nederland, waardoor het bedrijf toegang 
heeft tot wereldwijde markten en haar gebruikers lokaal kan 
ondersteunen. 

Het succes van Invertek is te danken aan het 
centraal stellen van de klant

“Easy to use” en eenvoudige inbedrijfstelling is één eis. Een 
geheel gesloten behuizing een andere. 
Al meer dan 10 jaar is het merendeel van de Invertek 
frequentieregelaars beschikbaar met een IP55- of IP66-behui-
zing, waardoor ze onder zwaardere omstandigheden, zoals 
stof of vocht, toch kunnen werken. Op basis van de opge-
dane ervaring en verdere ontwikkeling werd onlangs een 
nieuwe Optidrive E3 regelaarserie voor buiten, de zoge-
naamde ‘Outdoor’ versie, geïntroduceerd. Deze regelaars 
kunnen gekozen worden met of zonder hoofdschakelaar. 
De bouwgroottes 1, 2 en 3 kunnen vanaf nu worden gele-
verd. Bouwgrootte 4 komt binnenkort op de markt. De 
Optidrive E3 IP66 Outdoor frequentieregelaar-serie wordt 
dan geleverd in vier bouwgroottes met een vermogensbereik 
tot en met 22 kW. De nieuwe serie biedt diverse voordelen. 
Zo zijn de aansluitingen gelijk aan de indoor versie en is er 
slechts een kleine inbouwdiepte nodig. De nieuwe regelaars 
beschikken over een grote aansluitruimte om gemakkelijk 
te kunnen bekabelen en handig zijn de twee RJ 45 aanslui-
tingen waardoor er geen splitter nodig is. Verder beschikt 
deze nieuwe IP66 regelaar over een sterke foam afdichting, 
een robuuste hoofdschakelaar, een grote potentiometer en 
solide membraan drukknoppen. Door gebruik te maken van 

speciaal geselecteerd polycarbonaat zijn de regelaars UV, 
vet-, olie- en zuurbestendig en treedt er bij temperaturen tot 
-20°C geen veroudering (bros worden) van de behuizing op. 
Net zoals alle andere Invertek regelaars zijn ook de Outdoor-
regelaars eenvoudig in bedrijf te stellen en eenvoudig in het 
gebruik. De regelaars met hoofdschakelaar zijn ook voor-
zien van een potentiometer om de snelheid in te stellen en 
voorzien van een draairichtingskeuze-schakelaar. De beschik-
bare aansluitspanningen zijn: 110-115V +/- 10%, 220-240V 
+/- 10% en 380-480V +/- 10%. En ook niet onbelangrijk, de 
regelaars voldoen aan de belangrijkste internationale stan-
daarden.

Veeleisende toepassingen
Ook voor de nieuwe Outdoor-versies zijn diverse applicatie-
functies leverbaar zoals interne PI controller, standby en 
slaapfunctie, firemode en tot slot fout datalogging met 
uitlezing voor uitgangsstroom, regelaartemperatuur en DC 
busspanning. 
Door deze ‘Outdoor’ versies wordt de inzetbaarheid van dit 
type regelaar alleen maar vergroot. De regelaars van Invertek 
vinden hun weg onder meer in de meest veeleisende zware 
toepassingen, variërend van mijnbouw en steengroeven, 
metaalindustrie en metaalbewerking, rubber en kunststofin-
dustrie tot de levensmiddelen- en drankindustrie. Maar ook 
bijvoorbeeld buitentoepassingen van pompen en ventila-
toren. Allemaal typische voorbeelden van waar dergelijke 
IP66-gecertificeerde regelaars worden toegepast. In 2019 
worden ook nieuwe P2 regelaars met TFT-display op de markt 
gebracht, die voldoen aan de IP66-standaard voor hoge pres-
taties in de buitenlucht. 
Uitgebreide informatie is op aanvraag beschikbaar.

Invertek IP66 E3 serie voor outdoor 
gebruik.

EASY 
 TO USE

Invertek voert productie verder op



Hitachi HX serie nu nog completer

De zeer krachtige Hitachi PLC serie HX, ook wel IOT 
controller genoemd is weer verder uitgebreid. Naast de 
reeds bestaande CPU’s zijn er nu een redundant en een 
hybride model aan de serie toegevoegd. In het Hybride 
model, kan de in CoDeSys versie 3.5 geprogrammeerde 
PLC software, data uitwisselen met een parallel op de 
processor lopend C/C+ programma. Deze combinatie 
maakt de HX series bijzonder krachtig. Het EtherCAT 
protocol wordt nu ook ondersteund. Voor communicatie 
met hogere systemen wordt ook OPC UA ondersteund. 

Onderstaand staan de beschikbare CPU’s weergegeven:

Na meer dan 10 jaar trouwe dienst zal Hitachi aan het 
eind van 2019 de productie van de SJ700D en SJ700B 
serie stoppen. De nieuwe multifunctionele alleskunner 
SJ-P1 blijft gewoon programmeerbaar met de bekende 
ProDriveNext software tool. Bestaande Hitachi rege-
laar gebruikers kunnen gebruik maken van een software 
tool om de “oude parameters” uit de SJ700D en SJ700B 
serie makkelijk in de nieuwe regelaar om te zetten. De 
bestaande afmetingen zijn niet veranderd waardoor een 
regelaar makkelijk kan worden uitgewisseld.

Om de verschillende toepassings- en vermogensgebieden 
te kunnen afdekken maakt Hitachi gebruik van het zgn. triple 
rating systeem. Er wordt een onderscheid gemaakt in Normal 
Duty, Light Duty en Very Light Duty. De nieuwe regelaars 
bieden een vermogen van 132kW in Normal Duty en 160kW in 
Light en Very Light Duty.
In Normal Duty staat een aanloopstroom van 200% ter beschik-
king, in Light Duty 150% en bij Very Light Duty zo’n 110%. Bij 
de laatste kan worden gedacht aan de aansturing van pompen 
en bij de eerste van hijsapplicaties. De SJ-P1 serie is overigens 
uitgerust met een “gain mapping” functie die het slingeren van 
lasten bij hijswerktuigen sterk verminderd. 

kiezen uit 5 programmeertalen van IEC 61131-3 (LD, IL, FBD, 
SFC en ST) plus CFC (Continuous Function chart). Verder is er 
een uitvoering specifiek voor CNC-machines ontwikkeld. 
Alle uit de EH-150 serie bekende in- en uitgangsmodules 
kunnen in combinatie met de HX CPU’s worden gebruikt. 
Indien 5 uitbreidingsrekken worden ingezet is het max. I/O 
bereik van de serie 4224 I/O punten. Een opmerkelijke eigen-
schap van de HX-serie is dat deze is uitgerust met een MRAM 
geheugen dat gehouden is bij een plotselinge spanningsuit-
val. Hiervoor is geen batterij nodig. Het voordeel is dat bij 
zo’n uitval de laatste productiegegevens en machine status-
sen behouden blijven, ook indien men de machine na een 
seizoenstop weer zal opstarten “weet” de PLC nog de laatste 
statussen. Hierdoor kan men snel en probleemloos weer in 
productie.

Een uitgebreide product brochure is op aanvraag beschik-
baar. Deze is ook te downloaden van onze website hiflex.nl.

Het netspanningsbereik is t.o.v. de 
oudere serie vergroot. Dit maakt de 
regelaars nu ook geschikt voor mari-
tieme toepassingen. Netspanningen 
zijn nu mogelijk tot 500 V +10 %/-15% 
i.p.v. 480 V +10%/-15%.

De SJ-P1 serie is ook zeer geschikt 
voor koppelregeling. Toepassingen 
zijn op- en afwikkelaandrijvingen. 
Hierbij is dan geen encoder nood-
zakelijk. 

T.b.v. de Codesys programmatuur is een 
ruime functiebiblio theek beschikbaar, onder 
meer voor communicatie met de regelaars 
van Hitachi en Invertek. De programmeur kan 

Voor Gain Mapping.

Nieuwe SJ-P1 serie frequentieregelaars van 
Hitachi vervangt de SJ700D en SJ700B serie

Profibus optie module. Profibus optie module.

Na Gain Mapping.

De SJ-P1 is voorzien van 3 optie sloten die aan de voorzijde 
van de regelaar makkelijk te bereiken zijn. Deze kunnen 
worden gebruikt voor een master-slave regeling, veldbus 
aansluiting zoals Profinet of EtherCat of een Safety Stop 
kaart. 
Als bijzondere eigenschappen noemen we verder nog:
•  Mogelijke remchopper t/m 45kW
•  4-voudige PID functie ( t.b.v. voorkoming van het water 

hamereffect, slaapfunctie, dancerregeling, wikkelinrichtin-
gen en multifeedback sturingen)

•  Surge suppression functie voorkomt beschadiging van de 
isolatie van de motorwikkelingen en verlengt de levensduur 
van de motor. 

•  Groot kleuren tekstdisplay met 10 talen naar keuze waaron-
der Nederlands.

•  Directe encoderaansluiting op een ingang.
•  Ook geschikt voor de aansturing van Permanent Magneet 

Motoren. 

Mede door de tripel-rating functionaliteit zijn de SJ-P1 rege-
laars gunstig geprijsd.
Een uitgebreide brochure is op aanvraag beschikbaar.



Reliance 4 SCADA al meer dan 15 jaar 
bewezen kwaliteit bij Hiflex

Al meer dan 15 jaar levert Hiflex het Relance Scada pakket. 
Naast een uiterst plezierige samenwerking met de leve-
rancier heeft het pakket zich in de meer dan 15 achterlig-
gende jaren als zeer betrouwbaar bewezen. Het pakket 
kent dan ook vele jaarlijks terugkomende gebruikers.

Bespaar op uw licentie-
kosten!
Onderscheidend bij 
Reliance is dat indien 
men het Scada pakket 
heeft aangeschaft men 
niet elk jaar weer moet 
bijbetalen met “slimme” 
update constructies.
De afgelopen 15 jaar is 

het dan ook niet voorgekomen dat men voor een update 
moest bijbetalen.

Over Reliance 4 
Reliance 4 is een SCADA systeem voor kleinere maar ook 
grotere toepassingen met 1001 hulpfuncties die ontwikke-
len in hyperspeed mogelijk maken. Het is een compleet en 
makkelijk te gebruiken SCADA/HMI oplossing dat lokaal, 
maar ook op afstand kan worden gebruikt via computer, 
webbrowser, tablet of smartphone. Reliance is ontwikkeld 
op basis van de laatste standaarden en maakt gebruik van 
de modernste technologie van Microsoft. Dit, terwijl de 
aanschafprijs zeer gunstig blijft. 

Toegang op afstand 
Een Reliance applicatie kan worden uitgebreid zodat de 
procesvisualisatie op ieder tijdstip, op iedere locatie met 
een willekeurig computer systeem kan worden benaderd 
via internet. Dit gebeurt met een Thin Client die verbinding 
maakt met een Reliance Server of Reliance Control Server. 
Er is hiervoor geen geavanceerde kennis vereist. Een wizard 
helpt u bij het gereed maken van het project en een inge-
bouwde, eenvoudig te configureren webserver zorgt voor 
een veilige communicatie tussen server en client. De commu-
nicatie is gebaseerd op het SOAP protocol waarbij de gege-
vens worden gecomprimeerd en versleuteld met één van de 
snelste encryptie algoritmes. De Thin Client module is er in 
twee vormen: Web Client en Smart Client. 

Web Client 
De Reliance Web Client is gebaseerd op het Java Runtime 
Environment van SUN Microsystems en kan daarom worden 
uitgevoerd vanaf een willekeurige webbrowser met JAVA 
ondersteuning (zoals Microsoft Internet Explorer, Mozilla Fire-
Fox, Conquerer, etc.). Met behulp van JAVA Web Start kan 
de applicatie zelfs zonder web browser worden opgestart als 
een platform onafhankelijke client op bijvoorbeeld Windows, 
Linux, Solaris, BSD of MacOS X. 

Smart Client 
Door de komst van tablets en smartphones is de Smart Client 
ontwikkeld. Downloaden van App’s is niet nodig omdat 
gebruik wordt gemaakt van een browser (HTML5). Het maakt 
dus niet uit of u een iPhone, Android, Windows Phone of 
BlackBerry heeft. Smart Client kan worden toegepast op een 
PC, tablet of smartphone. 

Programmeergemak 
De intuïtieve gebruikersinterface maakt het werken met de 
ontwikkelomgeving zeer eenvoudig. Vanuit één uniforme 
interface kunnen alle functies worden benaderd. Zowel voor 
eenvoudige stand-alone toepassingen als voor geavanceerde 
netwerk toepassingen hoeft er slechts één visualisatieproject 
te worden gemaakt, waardoor u veel tijd bespaart bij het 
programmeren. Met behulp van de network update functie 

worden netwerkstations automatisch bijgewerkt bij het wijzi-
gen van het visualisatieproject. Ook ver doorgevoerde dupli-
ceerfuncties en allerhande hulpfuncties staan ter beschikking 
om de benodigde ontwikkeltijd nog verder in te korten. 

Communicatie met andere apparatuur
Reliance 4 beschikt over een groot aantal communicatie 
drivers waaronder OPC-UA. In het laatste jaar zijn er de 
volgende drivers aan toegevoegd:
•  DNP3(Distributed Network Protocol)
•  DLMS(DeviceLanguageMessage Specification)
•  SNMP(Simple Network Management Protocol) Switches, 

Routers, Printers, etc
•  Allen-Bradley Micrologix, Micro800, CompactLogix, 

ControlLogix(Ethernet/IP)
•  OMRON Ethernet/IP or FINS/UDP
•  Mitsubishi
•  KNX (IP)
•  IoT (Internet of Things) LoRaen Sigfoxnetworken
•  MQTT (Message Queuing Telemetry Transport)
•  REST API (RepresentationalStateTransfer)

Gratis demo versie !!
U kunt Reliance kosteloos testen en evalueren tot een maxi-
mum van 25 I/O tags. Een demo versie op cd-rom kunt u bij 
ons opvragen, maar u kunt hem ook downloaden vanaf onze 
website hiflex.nl. Met de gratis demo versie kunt u alle functi-
onaliteit proberen, inclusief het gebruik van 1 Thin Client. 

Enige standaard mogelijkheden 
De onderstaande mogelijkheden zijn standaard binnen 
Reliance waardoor er niet extra geïnvesteerd hoeft te worden 
indien men hiervan gebruik wil maken. 

Project diagnose (foutopsporing) 
Lang zoeken naar fouten of onzichtbare koppelingen is 
voorgoed verleden tijd door de Wizard Project Diagnose. 
Fouten, tegenstrijdigheden en bijvoorbeeld ongebruikte 
objecten of variabelen worden moeiteloos aan de program-
meur gepresenteerd. De wizard kan ook aangeven of, waar 
en hoe vaak objecten (zoals variabelen of afbeeldingen) 
worden gebruikt. De resultaten worden netjes gerangschikt 
zodat de programmeur een duidelijk overzicht heeft van de 
status van zijn project. Kortom een fantastisch stuk gereed-
schap dat u helpt bij het ontwikkelen van een foutloze, 
stabiele SCADA applicatie. 

Meertalige ondersteuning (Multi language) 
De globalisering van de industrie is de hoofdreden voor de 
implementatie van meertalige ondersteuning. Tijdens ontwik-
kelen en tijdens runtime kan er worden omgeschakeld tussen 
verschillende talen, afhankelijk van bijvoorbeeld de gebrui-
ker die inlogt. Door de toepassing van 32 bits UNICODE en 
UTF8 worden ook Aziatische en Arabische talen ondersteund. 
Alle teksten kunnen worden geëxporteerd, door een vertaal-
bureau worden vertaald en vervolgens weer worden geïm-
porteerd als nieuwe taal. Indien gewenst kan ook gebruik 
worden gemaakt van de tekst editor in Reliance waarmee 
iedere tekst kan worden gemarkeerd als “niet vertaald”, 
“vertaald” en “gecontroleerd”. 

Database logging 
Voor het opslaan van realtime en historische gegevens kan 
worden gekozen uit verschillende database formaten waar-
onder Microsoft SQL Server. Indien gewenst kan Reliance 
worden verbonden aan een ERP- of ander Enterprise Informa-
tie Systeem (op basis van bijvoorbeeld Oracle of SQL server). 

Rapportage 
Eén van de meest geavanceerde functies zijn de rapportage 
mogelijkheden. Complete en professionele rapportages 
kunnen volledig worden geautomatiseerd. Het genereren en 
versturen van rapportages kan periodiek in de achtergrond 
plaatsvinden, maar ook op aanvraag of bij het plaatsvinden 
van een gebeurtenis. De rapportages kunnen realtime data, 
historische data, en gegevens uit andere databases bevatten. 
Met behulp van een groot aantal beschikbare functies kunnen 
berekeningen worden losgelaten op de beschikbare data om 
het gewenste resultaat te verkrijgen. Rapportages kunnen als 
PDF of HTML bestand worden gegenereerd, gemaild of via 
een webpagina worden gedownload. 

Video Surveillance Integratie 
Reliance biedt de mogelijkheid tot 

bewezen kwaliteit bij Hiflex

Al meer dan 15 jaar levert Hiflex het Relance Scada pakket. 
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Wolweverstraat 22 
2984 CD Ridderkerk
Postbus 4070 
2980 GB Ridderkerk

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

Hifl ex biedt meer dan 
alleen de componenten!

Flexibiliteit en klantvriende-
lijkheid staan bij ons hoog in 
het vaandel.
Exor, Hitachi, Invertek, 
Mitsubishi Electric, Geovap/
Reliance, producenten van 
toonaangevende compo-
nenten en software voor 
fl exibele productieautoma-
tisering, zijn van leveran-
cierszijde onze belangrijkste 
steunpilaren.
Daarnaast vertegenwoordigt 
Hifl ex: Seneca Industriële 
automatiseringsinterfaces, 
Motortronics 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:
• Mitsubishi Electric Industrial Robot 
• Mitsubishi Electric Servo System Controller 
• Mitsubishi Electric CC-Link IE 
• Exor product catalogus NR 47
• Hitachi SJ series P1
• 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 
HMI-PLC) (Zie artikel in deze koerier) 3/4 dag 10 GRATIS 11-okt, 14-nov, 19 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 applicatie 1 dag 10 op aanvraag op aanvraag

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

Exor JMobile basistraining 1 dag 10 € 350,– 25-sep, 30-okt, 21-nov
12-dec

Exor JMobile applicatie 1 dag 10 op aanvraag op aanvraag

Frequentieregelaars

Aantal Dagen Max aantal deelnemers Prijs per deelnemer Datum

Invertek basis 1 dag 8 € 350,– 19-sep, 12-nov

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

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

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

* Bij een eerste bestelling van een Invertek regelaar wordt per bedrijf voor 1 persoon een gratis kennismakingstraining aangeboden

SCADA

Aantal Dagen Max aantal deelnemers Prijs per deelnemer Datum

Reliance basis 2 dagen 5 € 650,– op aanvraag

Reliance applicatie  2 dagen  5 op aanvraag op aanvraag

Reliance Workshop 1 dag 10 GRATIS 1-okt, 26-nov

Overige trainingen

Aantal Dagen Max aantal deelnemers Prijs per deelnemer Datum

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

• Invertek Optidrive E3 IP20 IP66
• Motortronics softstarters serie agility
• Motortronics softstarters serie synergy

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. 

integratie van video surveillance systemen. Camera beelden 
kunnen worden opgenomen in de procesvisualisatie. Er kan 
gekozen worden voor de hardware van de toonaangevende 
merken Axis, Vivotek, Pelco en Digifort. Zowel analoge 
als IP camera’s worden ondersteund, waarbij de volledige 
PTZ (pan/tilt/zoom) mogelijkheden kunnen worden benut. 
Analoge camera’s worden benaderd met tussenkomst van 
een zogenaamde video encoder die het analoge signaal 
omzet naar ethernet. Ook de digitale in- en uitgangen van de 
camera’s kunnen worden benaderd. Naast het tonen van live 
video beelden kan een video stream ook worden opgeno-

men (mpeg indeling) en kunnen beelden als snap-shots (jpeg) 
worden vastgelegd. 

Biometrische Identificatie 
Om uw systeem optimaal te beveiligen kunt u met Reliance 
gebruik maken van vinger afdruk scanners. Hiervoor kunt u 
gebruik maken van de BioLogon® hard- en software van Identix. 

Hiflex biedt u naast dit aantrekkelijke software pakket, 
toegankelijke en hoogwaardige ondersteuning. Daarnaast 
verzorgt Hiflex regelmatig workshops en trainingen over het 
gebruik van Reliance. Kijkt u voor de data op onze website: 
hiflex.nl. 
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