
Met de introductie van Corvina Cloud 2 in mei 2020 zal Exor 
een volgend niveau bereiken:
Corvina Cloud 2 biedt dan een Platform as a Service (PaaS) 
voor Datacollectie, Analyse & Visualisatie.
Bij de ontwikkeling van Covina Cloud 2 heeft men centraal 
gesteld dat de afnemers van de EXOR HMI over het algemeen 
Industriële Automatiseerders zijn met kennis van PLC’s en HMI 
en soms ook Scada systemen. Deze groep mensen hebben 
een andere kennis dan de typische ICT-er.
Om Corvina Cloud 2 succesvol te kunnen toepassen moest 
het software platform dus aansluiten bij de eerste groep. 
In principe moest de configuratie net zo “eenvoudig” zijn als 
het werken met JMobile. 
Het resultaat is er. Op eenvoudige wijze plaatst men kaarten 
van delen van de wereld op een pagina en verbindt men 
TAGS aan bepaalde locaties zodat men overzichtelijk de lokale 
data kan uitlezen (Geolocalization of monitored Devices).
Data opslag is standaard mogelijk voor een periode van 2 jaar 
en kan zelfs naar 10 jaar worden uitgebreid. 

Covina Cloud 2 biedt echter veel meer: 
We noemen een aantal basisfuncties: 
(We hebben dit keer de specifiek Engelse termen niet vertaald.)

1.   Device management and provisioning (plug and connect 
procedure)

2.   Multitenant management
3.  User management (user roles, profile & group)
4.  Data collection with 2 years data retention as standard and 

possibility to extend to 10 years

Graag is HIFLEX u van dienst bij de keuze van een product of een 
advies in het gebruik. Onze medewerkers beheersen de aandrijf-
techniek en besturingstechniek als geen ander!

De HIFLEX medewerkers staan voor u klaar onder het motto: LET US SIMPLY BE SUPPORTIVE!
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JMobile 4.0 is nu klaar voor Industrie 
4.0 en Corvina Cloud 2 wordt 
geïntroduceerd.

JMobile 4.0
Dagelijks wordt er met een softwareteam van meer dan 
30 man gewerkt aan de verdere ontwikkeling van JMobile, 
de softwaresuite die kan worden gebruikt voor de configu-
ratie van de EXOR bedienpanelen uit de serie 500, 600 en 
700 en eSmart. Ook aan de koppeling van de Cloud, het 
Corvina cloud platform, wordt hard gewerkt. In maart dit 
jaar is JMobile 4.0 uitgebracht en kan door licentie houders 
worden gedownload via onze site www.hiflex.nl

JMobile 4.0 biedt veel updates en een nog uitgebreidere 
functionaliteit. 

We noemen:
-  De tijdbesparende uniforme pagina/project ontwikkeling 

voor zowel HMI, Desktop Browser, Tablet en Telefoon
-  Uitbreiding van de Afbeeldingen Gallerij (Widget gallery)
-  10 nieuwe Communicatie protocollen
-  Industrie 4.0 interfaces zijn direct te configureren (OPC UA, 

Corvina & MQTT)
-  Zowel TAG, Alarm en Trends editor zijn uitgebreid en 

ver beterd 
-  Doorontwikkelde veiligheidsfuncties

Tijdens de JMobile Developerdagen (zie elders in deze 
koerier) worden de belangrijkste nieuwe functies aan u 
gedemonstreerd zodat u een dieper inzicht verkrijgt hoe dit 
uw projecten kan optimaliseren.

Corvina Cloud 2

Het verplaatsen van data naar de Cloud kunnen velen.
Het inzichtelijk maken van data kunnen slechts enkelen waar-
onder EXOR.
Ca. 2 jaar geleden introduceerde Exor Corvina Cloud 1 waar-
mee het mogelijk is om via een VPN verbinding op afstand 
te monitoren en onderhoud uit te voeren (Remote Monitor & 
Maintenance - RMM).

Woordje van de directie
Even heb ik getwijfeld nu een Koerier uit 
te brengen omdat ik mij kan voorstellen 
dat veel mensen en bedrijven zorgen 
hebben. Men heeft wel iets anders aan 
het hoofd dan te lezen over product 
ontwikkelingen. De wereld om ons heen 
verandert nu dagelijks. Bij de samenstel-
ling van deze Koerier (eind maart) werkt 
vrijwel het hele Hiflex-team vanuit huis en vindt de normale 
verwerking van opdrachten en de telefonische service- en 
support verlening gewoon plaats. De productie bij onze 
leveranciers waarmee wij wekelijks contact hebben loopt 
gewoon door. Daarnaast heeft Hiflex voor een extra veilig-
heidsvoorraad gezorgd. De directie en medewerkers van 
Hiflex wensen een ieder heel veel kracht en sterkte om 
deze lastige periode door te komen.



Onder de slogan “Installeren daar waar je het nodig 
hebt” heeft Hiflex eind 2019 de JSmart serie geintrodu-
ceerd. Inmiddels zijn de eerste honderden units geleverd 
en is de terugkoppeling van de gebruikers positief. 

Omdat de JSmart intern de zelfde basis heeft als eX700 serie 
kan met dezelfde programmeersoftware JMobile Studio 
worden gewerkt.
De toepassingen van de JSmart zijn oneindig maar de serie 
komt zeer goed tot zijn recht in onder andere: 
-  Mobiele Toepassingen
-  Verpakkingsmachines, Vulmachines etc.
- Medische Apparatuur
- Metaal/hout bewerkingsmachines
- Gebouw automatisering
- Landbouwmachines
- Scheepvaart

Begin juni wordt de scheepscertificering van de serie 
verwacht en zijn de panelen in de scheepvaart nog breder 
in te zetten, want zelfs op een zeer luxe jacht misstaat de 
JSmart niet.
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Exor JSmart Serie succesvol geïntroduceerd!
We noemen nog even de belangrijkste eigenschappen van 
de JSmart serie: 
•  Beschikbaar in de grootte 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 bewegings-

sensoren 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 

Bij wat grotere aantallen kunnen de bedienpanelen ook in 
kleur worden geleverd. Standaard zijn de panelen uitgevoerd 
in het zwart. De panelen en het bevestingsmateriaal worden 
door Hiflex uit voorraad geleverd.

Een uitgebreide product brochure is op aanvraag beschikbaar.

5.  Easy and intuitive Dashboard Creator
6.  SDK available to create custom specific widget or function
7.  Billing Dashboard
8.  Reusable Data Modelling
9.  Report

Eigen productie Exor IPC’s gestart

Met het doel kortere levertijden te realiseren en tot een 
scherpere prijsstelling te komen is Exor eind vorig jaar 
gestart met de productie van een “eigen” lijn IPC’s. In 
eerste instantie heeft men zich geconcentreerd op een 
serie Compacte Box Computers.

De met een Intel® Atom ™ -processor uitgevoerde IPC uit 
de Compact serie, heeft een natuurlijke koeling waardoor een 
aan slijtage onderhevige en geluid producerende ventilator 
niet nodig is. De robuuste mechanische constructie maakt het 
product geschikt voor de veeleisende toepassing.
De IPC beschikt standaard over een ruime hoeveelheid I/O 
maar is toch compact gebouwd. 
Alle producten uit de serie zijn verkrijgbaar in een brede en 
flexibele reeks configuraties. Ze kunnen worden geconfi-
gureerd met verschillende CPU-, RAM-, schijf- en besturings-
systemen. U koopt dus alleen wat u nodig heeft en verkrijgt 
het product dat aan uw behoeften voldoet.
Box-PC’s aangeboden door EXOR International zijn het ideale 
platform voor het uitvoeren van applicaties op basis van 
JMobile PC Runtime. Een applicatie die HMI integreert op 
een krachtig hardware platform is klaar in alle gevallen waarin 
de HMI’s niet aan alle vereisten voldoen.

Uitgebreide informatie is op aanvraag beschikbaar. 

Type ECC-106 Achterzijde Type ECC-106 Voorzijde  

Exor JMobile Developer 
Day’s 2020

In overleg met Exor hebben wij de EXOR JMobile Deve-
loper Day’s, die waren gepland in mei om begrijpelijke 
redenen verplaatst naar het najaar. 

Voorlopig staan de volgende onderwerpen op de agenda: 
•  Nieuwe Hardware 2020 en ontwikkelingen voor de 

toekomst 
•  JMobile 4.0 Nieuwe functies met Demo 
•   Verborgen functies van eX700 en JSmart, Linux panelen, 

haal meer uit uw paneel 
•  Corvina Cloud 2 Introduc-

tion + Showcase
Data opslag, monitoring en 
procesoptimalisatie 
(IIoT, Industrial Internet of 
Things).

De Exor Developer Day’s zijn 
kosteloos en worden verzorgd 
met een lunch. In het najaar 
zullen wij onze Exor-HMI 
gebruikers tijdig informeren over het event.

10.  Alarms handling 
11. Rest Api for custom development
12.  Remote Management of connected Device (RMM)

Tijdens de Exor JMobile Developerdagen zal een eerste 
demonstratie van Corvina Cloud worden gegeven.



Toepassingsvoorbeeld:

RENS Automation B.V. en een EXOR eX707FB

Rens Automation B.V. is een partner in het bedenken 
en optimaliseren van industriële banketoplossingen. 
Meedenken in het effectiever en efficiënter inrichten van 
de productieprocessen binnen industriële bakkerijen is 
waar zij in uitblinken. Dit doen zij door het ontwerpen en 
ontwikkelen van krachtige, hoogwaardige machines voor 
banketbakkerijen. Industriële turn-key oplossingen voor 
het vervaardigen en snijden van fijn gebak, pastries of 
petit-fours.

Voor meer informatie zie: www.rensautomation.nl

De wensen van de klant:
De machine moet een grote variatie aankunnen van type 
gebak/taart, snijpatronen en snelheden van verwerken. 
Tevens moet de gehele machine voldoen aan de hygiëne 
richtlijnen en gebouwd worden in IP69.

Voorgestelde oplossing:
De eX700FB series HMI bedienpanelen van EXOR zijn 
specifiek ontwikkeld voor toepassing in de voedingsmidde-
len industrie. Het bedienpaneel eX707FB biedt hygiënisch 
comfort. Het Exor “Food”paneel is ontworpen volgens: DIN 
EN 1672-2, EHEDG en FDA 21. 
Het paneel heeft een IP69 klasse en is voorzien van een 
afgerond en gepolijst RVS-frame. De silicone (food compliant) 
pakking en de RVS manchet-constructie verzorgt een opti-
male inklemming van de pakking.

Polyester coating op het beeldscherm voorkomt dat glas in 
de productie-omgeving terecht komt bij glasbreuk van het 
paneel. Het paneel is geschikt voor dagelijkse schoonmaak 
met hoge druk water van max 80°C en dagelijkse schoon-
maak met chemicaliën. De krachtige processor en het 16M 
kleuren TFT capacitieve bedienscherm geeft de mogelijkheid 
een grote variatie aan commando’s uit te voeren en visueel 
weer te geven.

De totaal oplossing met de machine van Rens Automa-
tion:
De UC-600 voor ULTRASOONSNIJDEN VAN TAARTEN, 
VLAAIEN EN PLAATGEBAK
De UC-600 van Rens Automation is geschikt voor het ultra-
soon snijden van nagenoeg alle soorten gebak. Taarten, 
vlaaien, korstdeeg, biscuitdeeg, harde wener, bevroren of 
vers, met fruit gedecoreerd en nog veel meer. De UC-600 is 
een echte allround inzetbare snijmachine. De toepassings-
mogelijkheden zijn onbegrensd. De korte ombouwtijd maakt 
het bovendien mogelijk om snel te kunnen wisselen van 
product. 

Daardoor maakt u optimaal gebruik van de machine en het 
mes. Het ultrasone mes en de robot worden aangestuurd via 
het waterdichte en slagvaste touchscreen. Daarmee kunt u 
recepturen voorprogrammeren waardoor u een nog snellere 
en constante productie realiseert.

Waarom koos RENS voor Hiflex?
Naast de passende product eigenschappen van het 
Exor bedienpaneel ervaarde RENS de samenwerking en 
co-ontwerp tussen hen en Hiflex als bijzonder prettig. Hiflex 
als leverancier dacht mee met de machinebouwer en had 
oog voor alle specifieke eisen rond de applicatie. 

Volgens RENS: 
Duidelijke communicatie, 
“minder is meer”. 
Men adviseert geen over bodige 
zaken en geven een op maat 
oplossing die werkt. Ze doen 
wat ze beloven binnen de afge-
sproken tijd en volgens plan-
ning. 

Hiflex biedt tenslotte meer dan 
alleen de componenten!

Verhoogde servicevoorraad Mitsubishi regelaars bij Hiflex

Vooral wanneer een zware regelaar in een proces uitvalt is 
de impact vaak groot. Een zeer snelle uitwisseling is dan van 
het grootste belang om de “down tijd” zo kort mogelijk te 
houden. In nauwe samenwerking met Mitsubishi hebben we 
dan ook onze servicevoorraad t.b.v. grote regelaars vergroot. 
Het betreft de regelaars uit de FR-AF840 serie die afhankelijk 
van de gekozen stuurkaart voor een ruim scala aan toepas-
singen kan worden ingezet.

De grootste bij ons op voorraad gehouden regelaar biedt 
de volgende vermogens:
Bij SLD 355kW
Bij LD 315kW
Bij ND 280kW
Bij HD 250kW

Natuurlijk kunnen wij u 
adviseren over het voor 
uw toepassing beno-
digde belastingsniveau. 

Mocht u met spoed 
een beroep willen doen 
op een grote regelaar 
neemt u dan contact 
op met onze afdeling 
service.



Motortronics softstarters bewijzen zich als zeer 
gebruikersvriendelijkgebruikersvriendelijk

De Motortronics softstarters zijn zeer eenvoudig in 
bedrijf te stellen. Dit was een van de belangrijkste 
redenen dat Hiflex zo’n anderhalf jaar geleden koos voor 
dit Easy to Use product uit Engeland.

Het gemak van de Motortronics softstarters spreekt enorm 
aan. De feedback die Hiflex van de klanten krijgt, is dat de 
softstarters van Motortronics inderdaad zeer gebruikers-
vriendelijk zijn. Dit begint al bij de selectie van de softstarter, 
na het invullen van enkele vragen in de digitale selector krijgt 
u een opgave van de juiste softstarter voor uw applicatie. 
Deze selector kunt u vinden op onze website bij de Motor-
tronics softstarters. De vragen die gesteld worden gaan 
bijvoorbeeld over de applicatie, spanning, stroom, aantal 
starts en omgevingstemperatuur. Dezelfde gegevens worden 
bij de inbedrijfstelling weer ingevuld en daarmee is de soft-
starter klaar voor gebruik. 

Positieve reacties krijgen we ook op de twee jaar garantie 
bij de VMX-SGY en VMX-AGY serie, met name ook dat de 
garantie termijn pas ingaat nadat er voor het eerst span-
ning op de starter gezet wordt. Zolang de softstarter dus 
als reserve in het magazijn ligt wordt er nog niets van de 
garantie termijn afgesnoept.

Een groot gemak zijn de analoge in- en uitgang bij de VMX-
SGY serie maar ook dat een PTC motorbeveiliging recht-
streeks op de softstarter aangesloten kan worden.
In het kort kan worden samengevat dat de Motortronics 
softstarters uitgebreide mogelijkheden bieden en toch heel 
eenvoudig in het gebruik zijn. Inmiddels is ook bij ons bewe-
zen dat de softstarters zeer betrouwbaar zijn.

VMX-synergy

De VMX-Synergy serie van 17 tot 1080A.

De VMX-Synergy serie beschikt over een auto-tune functie en 
is uitgevoerd met een kleuren touch screen. Door de geïnte-
greerde energiebesparingsfunctie IERS bespaart men tijdens 
de levensduur van de starter zeer veel energie. (Zie ook 
Koerier nr. 51). Daarnaast biedt de Synergy™ Motortronics 
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 koelventila-
tor zijn maximaal 40 
starts per uur moge-
lijk hetgeen t.o.v. 
andere fabricaten 
veel is.

VMX-PFE™ - De compacte Soft Starter voor 1-41A
Ondanks de zeer compacte afmetingen is 
het mogelijk de VMX-PFE serie in te zetten in 
een bereik van 2,2kW tot 22kW. In Trip klasse 
2 en 10 staan 9 groottes ter beschikking. Om 
in trip klasse 10 een vermogen van 15 kW te 
bereiken wordt de softstarter voorzien van 
een ventilator. 
Door de eenvoudige DIN-rail montage 
worden montagekosten beperkt. De VMX-
PFE™ serie is zeer gunstig geprijsd. 

Specifieke eigenschappen zijn:
Interne by-pass. 
Dit bespaart direct energie als de motor is opgestart. 
Daarnaast wordt er ruimte in de schakelkast bespaard. 

Stroombegrenzing: 
Hierdoor wordt de softstarter beschermd tegen stromen die 
boven het nominale bereik van de softstarter liggen.

Slechts 45mm breed
Zoals het meeste schakelmateriaal maar 45mm breed in de 
grootte 1. Hierdoor wordt het bedraden vergemakkelijkt. 

Levering uit voorraad.
Hiflex levert de Motortronics softstarters uit voorraad.

Hitachi HX CPU’s zijn nu ook beschikbaar in “stand alone” uitvoering

Hitachi HX-serie nog breder inzetbaar

Met Hitachi´s HX Standalone Units geeft Hitachi invulling aan 
de behoefte aan een IoT Controller die breed in de industrie 
kan worden ingezet. Zij zijn de ideale keuze voor IoT applica-
ties waar geen modulaire I/O nodig zijn. Hitachi biedt een 
ruime keuze aan uitvoeringen die in overeenstemming zijn 
met de bestaande CPU´s uit de HX-PAC series zodat een 
brede reeks aan toepassingen kan worden afgedekt. 

De belangrijkste eigenschappen:
✓ IoT gateway functionaliteit
✓ Krachtige en betrouwbare “edge computing” 
✓ Communicatie master op het niveau van een veld netwerk 
✓ Web server toepassing 
✓ Motion Controller met EtherCAT Master 

Daarnaast kunt u gebruik maken van de krachtige CPU, de 
communicatie interfaces en open standaarden. De CPU’s 
kunnen worden gevoed uit een 24V-DC of 12V-DC voeding.

PRODUCT MODEL OMSCHRIJVING

HX-Standalone 
Unit

HX-CP1S08-0 HX Standalone Standaard

HX-CP1H16-0 HX Standalone Full Function

HX-CP1S08M-0 HX Standalone Motion

HX-CP1H16M-0 HX Standalone CNC Motion

HXC-CP1H-16-0 HX Standalone Hybrid



Universeel toepasbaar. Ideaal voor exporttoepassingen. 
Wöhrle introduceert flexibel inzetbare 2 fasen voedingen serie WTec Z

De twee-fasen voedingen van de WTec Z-serie zijn ontwor-
pen voor één fase en twee-fasen toepassingen tussen 
de 180-550 V AC. Dit biedt het voordeel dat men bij de 
export van de totale installatie naar alle uithoeken van de 
wereld steeds dezelfde stroomvoorziening kan gebruiken.

Er staan 2 groottes ter beschikking:
Het type Z2405 levert bij een uitgangsspanning van 24V, 5A 
en het type Z2410 10A. De voedingen kunnen gedurende 
3 seconden tot 120% van de nominale belasting leveren.
Ook voor veeleisende toepassingen kan de WTec Z serie 
worden ingezet omdat de “min” kan worden geaard (PELV). 
Standaard zijn de voedingen uitgerust met een DC-OK uitgang.

Compact en duurzaam
De compacte DIN-railapparaten zijn ondergebracht in 
orrosiebestendige aluminium behuizingen. De elektronica is 
ontworpen voor zware omgevingsomstandigheden. 

Dit wordt bereikt doordat de printplaten zijn voorzien van een 
conforme coating. Dit heeft het voordeel dat de apparaten 
gemakkelijk hogere niveaus van vuil en vocht kunnen weer-
staan (vervuilingsgraad 2).
Het temperatuurbereik voldoet ook aan hoge eisen. De 
WTec Z-serie kan worden ingezet bij omgevingstemperaturen 
van -30 tot + 70°C. Als deze of andere grenswaarden toch 
worden overschreden, bieden de apparaten uitgebreide 
beveiligingsfuncties voor een hoge temperatuur maar ook 
voor overbelasting en overspanning.
Ondanks bovengenoemde eigenschappen zijn de WTec 
Z-serie voeding van Wöhrle zeer gunstig geprijsd.

Invertek introduceert de 
Optidrive ECO en ODP-2 series 
nu ook als echte OUTDOOR 
frequentieregelaars zoals de 
ODE-3 serie. Deze OUTDOOR 
frequentieregelaars zijn IP66/
NEMA 4X en kunnen zonder 
schakelkast in elke buitenop-
stelling geplaatst worden. 

Bij de Optidrive ECO is bouwgrootte 
2 uitgebreid van 4kW naar 5,5kW. Dit 
levert direct een financieel voordeel op 
voor de gebruikers van de 5,5kW rege-
laars. Bouwgrootte 3 wordt uitgebreid 
met een 15kW versie. Geheel nieuw is bouwgrootte 4 welke 
geleverd wordt als 22 en als 30kW frequentieregelaar. Het 
display van alle bouwgrootten wordt standaard gewijzigd 
naar een haarscherp TFT scherm.

De ODP-2 IP66 OUTDOOR ondergaat ook enkele wijzigingen 
ten opzichte van voorgaande IP66 INDOOR regelaars. Bouw-
grootte 3 wordt uitgebreid van 7,5kW naar 11kW. Bouw-
grootte 4 is ook hier nieuw en is verkrijgbaar in 15 en 22kW.

Invertek’s Optidrive series ECO en ODP-2 “gaan” 
OUTDOOR en voorzien van TFT scherm

Optidrive CP2 IP66 bouwgrootte 2. 

Makkelijk in gebruik, zeer compleet en verrassend betaalbaar

Weer nieuwe drivers voor Reliance 4 SCADA

Reliance 4, het SCADA pakket van Geovap, heeft 
wederom het aantal drivers uitgebreid. Zo waren er al 
meer dan 35 verschillende drivers voor bijvoorbeeld 
Siemens, Mitsubishi en Omron. Sinds kort zijn er drivers 
bijgekomen voor Allen Bradley, PLUM en GE Fanuc. 

Drivers nu nog goedkoper!
Wat ook nieuw is zijn de compacte drivers. Voor Runtime 
licenties tot en met 250 tags zijn er drivers ontwikkeld die 
dezelfde functionaliteit hebben als de normale drivers. De 
prijs van deze compacte drivers ligt goed in verhouding met 
de prijs van kleinere Runtime licenties. 

Reliance 4 SCADA ook voor U?
Steeds meer bedrijven ervaren de kracht en de 
eenvoud in het gebruik van Reliance 4 SCADA. 
De zeer goede prijs/kwaliteit verhouding en 
de alom bekende Hiflex ondersteuning 
maakt de keuze voor Reliance 
simpel. Reliance kent geen 
onderhoudscontracten en geen 
jaarlijkse betaalde updates, 
hierdoor is de ‘total cost of 
ownership’ transparant en laag. Hiflex kent inmiddels vele 
terugkerende zeer tevreden Reliance Scada gebruikers. 

Voor meer informatie over Reliance 4 SCADA kijkt u op: 
https://hiflex.nl/reliance-scada/
De prijslijst van Reliance 4 SCADA (inclusief nieuwe drivers) 
kunt u opvragen via: verkoop@hiflex.nl

Hitachi breidt de universele SJ-P1 serie verder uit

Na de introductie van de serie vorig jaar, 
komen in het 2e kwartaal van dit jaar nu ook 
een 250kW en 315kW uitvoering ter beschik-
king in deze flexibel inzetbare reeks frequen-

tiregelaars van Hitachi. Omdat de regelaars dual-rated zijn 
gelden 2 uitgangsvermogens. In de zgn. LD (Low Duty) 
leveren de regelaars zelfs een vermogen van 280kW en 
350kW (120% tot 60 sec en 150% tot 3 sec). Toepassingen 
bij LD zijn vaak ventilator- en pomp aandrijvingen.

In de zgn. HD (High Duty) leveren de regelaars 250kW of 
315kW en kunnen deze worden overbelast met 150% tot 
60 sec en 200% tot 3 sec. Toepassingen zijn vooral productie-
machines en lopende banden. De regelaars kunnen worden 
ingezet in een 380V-500V net 50Hz/60Hz.

De SJ-P1 regelaar onderscheidt zich door:
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” dragen bij aan een gelijkma-
tige en stabiele werking met minder schokken.
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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 HX Series 
• Mitsubishi SJ series type P1 
• Exor product catalogus NR 47
• Hitachi SJ series P1
• Hitachi IoT PAC Controller HXserie
• Exor eSmart Series

Trainingschema t/m December 2020
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 9 juli, 3 sept, 8 okt, 

5 nov., 17-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,– 9 sept, 7 okt,
11 nov, 9 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,– 14-okt, 2 dec. 

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 6 okt., 19 okt.

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. 

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 
“administrator” 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. 
Bij aankoop van een Hitachi regelaar bieden wij een gratis 
gebruikerstraining aan.
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