
over automation & energy control oplossingen

op
papier.

#3

Eén connector 
speciaal graag! 
ESCHA

Bert-Jan Netjes:
“ We hebben 
een unieke 
tool met UPS 
ontwikkeld”

          PAGINA 3PAGINA 9

PQ-specialist Jarno 
over het belang van 
schone elektriciteit

PAGINA 11

  
 

De operator panels 
van Beijer Electronics
zijn bij de tijd!PAGINA 5

We verbruiken met z’n allen steeds meer energie. 
Thuis én op het werk. Voor bedrijven die jaarlijks 
meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ gas 
verbruiken geldt een wettelijke plicht om energie-
besparende maatregelen te nemen. De overheid noemt 
dit de energiebesparingsplicht. Per 1 juli 2019 geldt 
voor deze bedrijven ook de informatieplicht energie-
besparing. Alle bedrijven die energiebesparingsplichtig 
zijn moeten ook rapporteren wélke energiebesparende 
maatregelen er zijn genomen. 

Om energie te kúnnen besparen, is het van belang 
dat inzichtelijk is hoeveel energie er verbruikt wordt 
en wat de kwaliteit van deze energie is. De kwaliteit 
van elektrische energie (Power Quality) heeft namelijk 
invloed op het verbruik. Alleen kWh’s meten is niet 
voldoende. Meten met een power analyser is de eerste 
stap naar energiebesparing. 

PAGINA 4 EN 11

Informatieplichtig? 
Begin met meten!

de eerste stap bij het besparen van energie 
volgens de energiebesparingswet

Fortop is expert op het gebied 
van meettechniek, analyses en 
verbeteringen op het gebied van 
power quality. Meer lezen over 
de power (quality) analysers van 
Janitza? Kijk dan op pagina 4. Op 
pagina 11 leest u over het belang 
van een goede Power Quality.
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Inmiddels werken er meer dan veertig 
mensen bij fortop. We pasten met z’n 
allen niet meer in het pand. De capaciteit 
van het magazijn was ook niet meer 
toereikend. Het pand werd daarom 
grondig verbouwd en dat is nu klaar! 
We hebben nu de ruimte om ons verder 
te ontwikkelen.

We zijn trots op het resultaat. Maar met name 
op het feit dat we nu op zo’n manier kunnen 
werken als we altijd al voor ogen hadden. 
De uitgangspunten voor de nieuwbouw waren 
‘rust’, ‘interactie’ en ‘ontmoeten’. Dat is gelukt. 

Alle afdelingen zijn open, waardoor we gemak-
kelijk bij elkaar binnenlopen. De lijntjes zijn kort. 
Er zijn extra ruimtes ingericht voor collega’s die 
even rustig willen werken. 

We willen graag dat klanten en leveranciers 
zich thuis voelen. Mensen die een workshop of 
training komen volgen, eten tussen de middag 
gewoon met de collega’s mee. 

Fortop is de schakel tussen de klanten en 
leveranciers. Samen zijn we een sterk team, 
dat er altijd voor gaat. We kunnen snel scha-
kelen, zowel intern als met onze contacten bij 
de leveranciers. Er staat een heel team achter 
fortop. En dus ook achter onze klanten. En dat 
is uiteindelijk waar we het allemaal voor doen!

Onze passie voor techniek en het bedenken 
van oplossingen - in de breedste zin van het 
woord - zorgt ervoor dat we er iedere dag lol 
in hebben!

Elisabeth Sikkema
teamleider HR en financiën en directielid
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“ Met deze ruimte 
kunnen we verder
ontwikkelen!”

traditionele batching

single piece flow

stap 1

10 minuten 20 minuten 30 minuten 40 minuten 50 minuten

1 minuut 2 minuten 3 minuten 4 minuten 5 minuten

De verwerking van één
pakket duurt 50 minuten

stap 2 stap 3 stap 4 stap 5

De verwerking van één
pakket duurt 5 minuten,
tien pakketten zijn binnen
14 minuten door het proces

stap 1 stap 2 stap 3 stap 4 stap 5

Niet alleen de technische, maar ook de 
logistieke behoefte van een klant peilen
fortop als logistiek partner

Naast de technische productkennis die we hebben, zijn we
logistiek partner van onze klanten. We peilen niet alleen de 
technische, maar ook de logisitieke behoefte van het bedrijf. 

Zo heeft de ene klant behoefte aan levering van een specifiek 
product op een specifieke dag (JIT), zodat zij hun werkzaamheden 
voort kunnen zetten zonder dat ze hoeven te wachten op het 
bestelde product. Een andere klant wil liever alles in één keer 
geleverd krijgen. Voor andere klanten zorgen wij dat er voorraad 
bij fortop is. Zij bestellen dan op afroep. Een andere logisiteke 
behoefte is het leveren per machine: alle benodigde onderdelen 
voor een machine worden in één levering afgeleverd, bij de 
betreffende machine. Dit noemen we ‘kitting’. 

Blind vertrouwen in ons magazijn

Ons magazijn is een gesloten magazijn. Zo minimaliseren we de 
kans op voorraadverschillen. Het proces is beter beheersbaar en dat 
brengt vertrouwen. Wij kunnen er blindelings vanuit gaan dat een 
artikel op voorraad ligt, als onze systemen dat aangeven.

Verkorten van de verwerkingstijd van pakketten

We werken volgens het ‘one piece flow’-principe. Dit zorgt ervoor 
dat de verwerking van pakketten sneller en efficiënter verloopt. 
Doordat je iets oppakt en direct afmaakt is de kans dat er iets 
verkeerd gaat een stuk kleiner. Je minimaliseert zo je ‘onderhan-
den-werk’ (alles wat er nog niet gereed is om te verzenden), wat  
ervoor zorgt dat je meer focus kunt leggen op één specifiek onderdeel.  

Bij traditionele batching gaan alle pakketten gelijktijdig door het 
verwerkingsproces. Stel: per pakket duurt een stap in het proces 
één minuut en er zijn vijf stappen te nemen. Dan duurt het verwer-
kingsproces van tien pakketten vijftig minuten. Bij single piece flow 
gaat ieder pakket direct door naar de volgende stap. Dit verkort de 
verwerkingstijd van vijftig minuten naar veertien minuten. 48% van  
de goederen die we op een dag versturen zijn diezelfde dag ook 
binnengekomen (cross dock). Zo kunnen we garanderen dat alles wat 
binnenkomt ook daadwerkelijk dezelfde dag de deur weer uit gaat.

Unieke samenwerking met UPS

Fortop heeft in samenwerking met UPS een 
unieke tool gemaakt. Onze eigen mensen 
ontwikkelden software die UPS gebruikt bij 
de verzending van onze pakketten. Waarom 
we dat deden? Zo zijn we voorbereid op een 
eventuele harde Brexit. We kunnen zo dezelfde 
doorlooptijd garanderen als die onze klanten in 
de UK al van ons gewend zijn. ‘Deze samen-
werking is echt uniek, en we zijn er trots op’, 
zegt onze customer service en operational 
manager Bert-Jan.

contact

Heeft u vragen over levertijden, prijzen of wilt u 
meer technische informatie over een product? 
Isa, Maud, José - of een andere collega - staat 
u graag te woord. 

Stel uw vraag via 038 337 3700 of verkoop@fortop.nl. 

www.fortop.nl
shop.fortop.nl

Het enige interlocksysteem 
tot veiligheidscategorie PL e

Safemaster STS

De veiligheid van medewerkers én de machines in een 
gevaarlijke omgeving moet altijd voorop staan. Zeker 
als medewerkers het gevaarlijke gebied moeten betreden. 
Met het plaatsen van een interlocksysteem beschermt 
u gevaarlijke werkgebieden tegen ongewenste of 
ongecontroleerde toegang.

Eén van de voordelen van het interlocksysteem 
Safemaster STS van DOLD is dat het grotendeels 
mechanisch is. De hoofdmodule wordt wel bekabeld, 
maar de afzonderlijke interlocks hoeven niet voorzien 
te worden van bekabeling. Safemaster STS is het 
enige interlocksysteem dat voldoet aan veiligheids-
categorie PL e. 

Power analyser voor 
achter de nettransormator

UMG 509-PRO

De UMG 509-PRO power analyser van Janitza is speciaal 
ontwikkeld voor toepassing achter de nettransformator 
en beschikt over een kleurendisplay met Nederlandstalige 
webinterface. De Power Quality van een elektrische 
installatie is direct af te lezen. 

Problemen met de power quality worden door de 
power analyser snel opgespoord, doordat de kwaliteit 
van spanning en stroom automatisch én volgens de 
geldende normen worden gerapporteerd. Door de vele 
communicatieprotocollen die de meter ondersteunt is 
integratie in bestaande systeem eenvoudig te realiseren. 
De Janitza UMG 509-PRO power analyser heeft een IP-
gateway functie waardoor alle onderliggende meters via 
de IP-poort uitgelezen worden. 



Janitza staat voor energiebeheer, bewaking van de 
stroomkwaliteit en bewaking van de reststroom 
in één enkele systeemomgeving. De software- en 
hardwarecomponenten van de leverancier uit Duitsland 
zijn optimaal op elkaar afgestemd.

Het verlagen van de energiekosten kan in veel sectoren 
een concurrentiefactor zijn. Om energiestromen 
transparant te maken, wordt er met wettelijke normen 
gewerkt. In dit verband is de ISO 50001-norm bedoeld 
om de randvoorwaarden voor een operationeel 
energiebeheersysteem vast te stellen. 

Om te voldoen aan de norm heeft Janitza de ISO 
50001-gecertificeerde GridVis®-software ontwikkeld. 
De software biedt de gebruiker de tool die nodig is 
voor het opzetten van een efficiënt, beheersbaar en 
consistent energiebeheersysteem. Op deze manier 
kunnen maatregelen worden getroffen voor de 
verbetering van de energie-efficiëntie van processen, 
systemen en apparaten op basis van de verstrekte 

meetgegevens. Het effect van de geïmplementeerde 
maatregelen wordt continu gemonitord door het 
energiebewakingssysteem. De resultaten worden 
geverifieerd bijvoorbeeld met behulp van kerncijfers 
(KPI’s) en hoeveelheidsstroomdiagrammen (Sankey).

Met de energiebeheersystemen zijn energiestromen 
gemakkelijk en inzichtelijk te analyseren. Zo kunnen 
bedrijven eenvoudiger kosten besparen en het 
energieverbruik en de CO2-uitstoot aanzienlijk 
verminderen. Met een energiebeheersysteem 
is het tevens mogelijk om problemen met de 
energievoorziening te identificeren.

fortop is solution partner van Janitza.

 “Als je iets kunt meten,
kun je het verbeteren”
  energiemanagement, power quality monitoring en analyses

Janitza ontwikkelt en produceert zowel de hardware als de software in 

Lahnau, een kleine plaats in het midden van Duitsland. Het label ‘Made in 

Germany’ is één van de meest populaire labels ter wereld: het staat voor 

kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid. Een associatie die je er misschien ook 

mee hebt is duitse degelijkheid. Het doel van Janitza is niet alleen om de 

hoogste kwaliteit te bieden. Met producten, oplossingen en diensten van 

Janitza kunnen gebruikers hun energie-efficiëntie verhogen en de kwaliteit 

van hun energiestromen meten, analyseren en optimaliseren, zonder de 

veiligheid van de omgeving en personen uit het oog te verliezen.

Energiebeheer is een 
geïntegreerd, samenhan-
gend proces van meten, 
rapporteren en verbeteren. 
Dit gaat verder dan alleen 
het meten van uw verbruik.
Power quality management

Met Power Quality 
management bent u in 
staat onderhoudskosten 
te verlagen, de levensduur 
van machines te verlen-
gen en de continuïteit van 
processen te verbeteren. 
De 3P-strategie van fortop 
helpt hierbij.

Stap 1: Meten
De keuze voor de 
juiste meter is essentieel. 
Voor een continu 
verbeterproces is het 
nodig permanent en 
goed te meten. 

Stap 2: Monitoren
Alleen door een goede 
interpretatie van de 
meetgegevens kunnen 
we de juiste conclusies 
trekken. 

Stap 3: Verbeteren
Bij Power Quality 
problemen lossen we 
het probleem het liefst 
op bij de bron. 
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Een gebruiksvriendelijke HMI interface tussen mens en machine 
is van fundamenteel belang binnen industriële (automatiserings-)
processen. Een HMI display geeft een grafische weergave van de 
machinestatus en biedt de gebruiker de mogelijkheid om de 
machine te bedienen. Hierdoor zijn de HMI displays van cruciaal 
belang in industriële omgevingen.

HMI displays van Beijer Electronics zijn beschikbaar in verschillen-
de schermformaten, resoluties en behuizingen. De HMI displays 
hebben verschillende formaten vanaf 4 inch tot 21 inch voor de 
meest uiteenlopende toepassingen. De HMI displays zijn verkrijg-
baar met hoge resolutie, dynamisch geheugen en LED-achtergrond-
verlichting. Daarnaast zijn de HMI displays uitgerust met Ethernet 
en seriële communicatiepoorten die worden ondersteund door de 
meest gebruikte interfaces. 

Beijer Electronics heeft voor de standaardapplicaties de X2 
Base en X2 Pro-series HMI displays beschikbaar. Voor extreme 
omstandigheden is er de X2 Extreme serie. Daarnaast is er voor de 
marine en offshore de X2 Marine serie met benodigde certificaten 
uitermate geschikt. Bij het kiezen van het juiste HMI display zijn een 
aantal factoren van belang, zoals processorsnelheid, geheugen, 
processortype, interfaces en communicatiepoorten. 

 

HMI displays dienen als interface tussen 

mens en machine. De displays worden 

ook wel operator panels of HMI panels 

genoemd. De afkorting staat voor mens-

machine interface (Human Machine 

Interface) en wordt toegepast om het 

gebruik van machines, robots en andere 

technische installaties te vergemakkelijken 

en te versoepelen. De producten van Beijer 

zijn verrassend flexibel met meer dan 70 

drivers en zijn voorzien van veel belangrijke 

keurmerken.

  

Kjeld helpt u verder!

Wilt u meer weten over alle verschillende 
mogelijkheden met operator panels of de 
bijbehorende software? 

Neem contact op met de specialist! 
Kjeld Huijsmans is de specialist op het 
gebied van operator panels bij fortop. 
verkoop@fortop.nl of via 038 337 2700.

X2 Base X2 Marine X2 ProX2 Extreme

Energiebeheer in drie stappen

m
et

en
           monitoren 

verbeteren

m
es

ur
er           surveiller

améliorer

ÉNERGIE CHARGE

PICS &
BAISSES

QUALITÉ DE 
PUISSANCE

DIPS &
PIEKEN

m
ea

su
re

ment       monitoring

improvemen
t

SAGS &
SWELLS

  De operator panels 
van Beijer Electronics  

zijn bij de tijd!



Klantspecifieke oplossingen
ESCHA is gespecialiseerd in elektrotechniek en kunst-
stoftechnologie. De inhouse R&D-afdeling en tool-shop 
implementeren oplossingen met behulp van up-to-date 
technologieën. Daarna worden alle producten vervaar-
digd en voltooid. Zelfs als het gaat om kleine partijen 
kan ESCHA snel en flexibel reageren.

Hoe komt het dat ESCHA zo goed is in het maken 
van specials? Ralf Rodert, sales manager bij ESCHA 
legt uit: “Als je het proces vanuit productieperspectief 
bekijkt, zijn we zo flexibel doordat we veel werk met de 
hand verrichten. We hebben deze handmatige proces-
sen slim en efficient op elkaar afgestemd. Als een klant 
snel een aanpassing op een bestaand product nodig 
heeft, hoeven onze mensen alleen maar een andere 
kabellengte of andere kleur kabel te pakken en ze 
kunnen het assembleren. We hoeven niet een hele 
productielijn opnieuw in te richten, wat het geval is 
als de assemblage volledig geautomatiseerd zou 
verlopen. De manier waarop wij werken is de meest 
snelle en efficiënte oplossing om het op deze manier 
te doen.” Klanten zoeken niet altijd naar iets compleet 
nieuw, maar een kleine aanpassing is vaak al genoeg. 
“70% van de producten die ESCHA produceert zijn 
specials, slechts 30% is standaard,” vervolgt Rodert. 
“Vanuit dag oogpunt moeten we erg flexibel zijn, om 
aan de vraag van de klant te kunnen voldoen.”
 

We willen graag op een duurzame manier samen-
werken met onze mensen, onze leveranciers, onze 
klanten, maar zeker ook met ons kantoorgebouw. 
Het gebouw is gemaakt van hoogwaardige materialen 
en een liefde voor details. Bij de aanbouw van het 
kantoor zijn duurzaamheid en energie-efficiëntie 
speerpunten geweest in de realisatie van ons gebouw. 
“We gaan met dit pand veel verder dan wat het 
Bouwbesluit voorschrijft,” vertelt Harmen Sikkema.

De sheddaken zorgen voor voldoende daglicht op de 
werkplek en een prettige werkomgeving. Het beton-
skelet van het gebouw is duurzaam. Het was mogelijk 
om flexibel te zijn met de binnen- en buitenconstructie. 

Beton is robuust, vereist geen onderhoud en biedt een 
levensduur van meer dan honderd jaar. 

We gebruikten gebakken kleistenen aan de buitenkant. 
Het houdt de warmte binnen tijdens koude periodes en 
in de zomer houdt het de warmte buiten. 

Bij fortop gaat het allemaal om teamwerk. We gebrui-
ken het motto “iedereen is belangrijk en samen kunnen 
we bergen verzetten”. Ons gebouw helpt ons hierbij, alle 
plaatsen zijn gecreëerd om samen te werken en elkaar 
te ontmoeten.

Het vernieuwde kantoor 
van fortop is ‘groen’

Gijs volgt een opleiding tot SIL/PL-specialist. Dat 
zijn twee normen voor de machinebouw op het 
gebied van veiligheid. Wil je voldoen aan deze 
normen, dan moet je met best een aantal aspec-
ten rekening houden. Denk aan het aansluiten van 
componenten en het voldoen aan veiligheidseisen. 
Gijs legt uit: “Je begint altijd met het bepalen van 
een veiligheidsniveau op basis van een risicobe-
oordeling. Deze niveau’s zijn PL a t/m PL e of SIL 1 
t/m SIL 3. Een hoog veiligheidslevel (PL e) biedt de 
grootste mate van bedrijfszekerheid.” 

Voordat je een veiligheidsniveau kunt 
vaststellen, moet je de volgende vragen 
stellen: 

1. Wat is de ernst van het mogelijke letsel? 
2.  Wat is de frequentie van blootstelling  

aan het gevaar?
3. Is het mogelijk om het gevaar af te wenden?

“ De meerwaarde van 
fortop is dat wij niet  
alleen het product 
kunnen leveren, maar 
ook de kennis hebben 
om deze veilig toe  
te passen volgens  
de norm.”

Veiligheidsfuncties
Het stoppen van de motor van de machine bij het 
openen van de toegangsdeur is een voorbeeld van 
een veiligheidsfunctie. Hier verbind je vervolgens 
een veiligheidsniveau aan. Dat niveau bepaal je 
aan de hand van een aantal aspecten die benoemd 
zijn in de normen. Een voorbeeld: hoe vaak moet 
de operator bij de robot komen? Is er om het uur 
een wisseling van een product nodig, of hoeft de 
operator slechts een keer per dag werkzaamheden 
rondom de robot uit te voeren? Maar bedenk ook 
wat de consequenties zijn als je wel in aanraking 
komt met de robot. Valt ‘slechts’ de productielijn 
uit of loopt de operator risico op fysiek letsel? 
Dit vraagt om een ander veiligheidsniveau. 
“Hoe componenten aangesloten moeten worden, 
hangt ook af van het benodigde veiligheids-
niveau. Wanneer gebruik je twee deurcontacten en 
wanneer is één contact voldoende? Al met al kan 
het best een ingewikkeld verhaal zijn, waar wij als 
fortop graag bij ondersteunen,” vertelt Gijs tot slot. 

Vergroot úw kennis over SIL en PL 

Wilt u meer weten over de regelgeving rondom 
Machineveiligheid? Volg dan de workshop 
Veiligheids-PLC programmeren. In deze 
workshop komen naast het opzetten van een 
veiligheids-PLC de normeringen SIL en PL aan 
bod. Bekijk het overzicht met workshopdata 
op pagina 8.

machineveiligheid volgens SIL en PL

Help! Is mijn machine wel veilig?

 Eén connector 
speciaal graag!
   

   ESCHA is specialist in klantspecifieke oplossingen
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Bent u een machinebouwer die 
machines moet beveiligen en weet u 
niet wat u daarvoor nodig heeft? Of 
bent u gebruiker van machines waarbij 
het nodig is om ze te beveiligen? Naast 
het aanbieden van de juiste producten, 
kunnen we u ook helpen bij het toepassen 
van deze producten volgens de machine-
veiligheidsnormen SIL en PL. 

Technisch product specialist Gijs Korf 
helpt u met het beantwoorden van 
vragen over onder andere het best 
passende type lichtscherm volgens de 
norm bij een inloopbeveiliging en of u 
één of twee schakelaars nodig heeft 
om een deur te bewaken. 

Scan de QR-code 
en lees meer over de 
oplossingen van ESCHA.

ESCHA heeft jarenlange ervaring met 
het ontwerpen van connectoren en 
behuizingen, de productie voor spuit-
gieten, kabelproductie en spuitgiet-
technologie. Het basisassortiment van 
ESCHA staat voor hoge kwaliteit en is 
toe te passen in veel verschillende 
applicaties. 

Maar wat als standaard niet voldoende is? 
Dan passen ze bij ESCHA bestaande 
producten aan naar uw behoeften aan. 
Bent u op zoek naar een specifieke 
kabelkwaliteit, een bepaalde kleur of 
logo, afzonderlijke B-kant-assemblages 
en klantspecifieke draaiende onderdelen? 
ESCHA maakt het voor u. In de onlangs 
vergrootte fabriekshal realiseren de 
mensen van ESCHA dagelijks op maat 
gemaakte oplossingen voor klantspecifieke 
vragen. Je kunt wel zeggen dat ESCHA 
specialist in speciaal is! Ralf Rodert van ESCHA laat een nieuwe 

klantspecifieke kabel zien aan sales 
managerJeroen (links).
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A green building 
hightlighted in 
festive pink!

Reepjes, blokjes of stukjes kipfilet
De 23.000 medewerkers van de Britse 2 Sisters 
Food Group werken aan een assortiment met alles 
tussen pizza en pudding en koekjes en kip. 2 Sisters 
Storteboom - met zes vestigingen in Nederland en één 
in Polen - is daarbij verantwoordelijk voor die laatste pro-
ductiecategorie. Het bedrijf levert verse en ingevroren 
kipproducten in alle soorten en maten. De slachterijen 
staan in Polen, Kornhorn en Putten. “Wij krijgen  
dagelijks vanuit de slachterij in Putten borstkappen 
binnen, waarvan wij reepjes, blokjes of stukjes kipfilet 
snijden”, legt Jansen eenvoudig het dagelijkse proces uit.

Daarvoor staan dertien lijnen in de moderne unit in Nij-
kerk opgesteld. Jansen is er verantwoordelijk voor dat 
die machines zes dagen in de week draaien. “De lijnen 
zijn uitgerust met vlijmscherpe messen die de filetjes 
snijden. Veiligheid voor onze medewerkers is daarom 
heel belangrijk. Vandaar dat alle lijnen zijn uitgerust 
met meerdere trekkoordbeveiligingen. Bij de kleinste 
storing kunnen medewerkers de machines onmiddel-
lijk stil leggen”, vertelt Jansen.

En juist met die trekkoordbeveiliging was er een 
probleem. Geen levensgevaarlijk of risicovol probleem, 
maar wel één waarvoor een oplossing moest komen. 
De eisen in de voedselindustrie zijn immers zeer hoog.

“De trekkoordbeveiliging werkt op zich prima, maar 
dankzij ons schoonmaakproces verdween langzaam de 
gele kleur. Overdag ligt de temperatuur tussen de 2 en 4 
graden, maar de schoonmakers spuiten in de avond-
uren de werkvloer en de machines schoon met warm 
water. Daardoor liet de verf los en die verdween in de 
putjes. Uiteraard zochten we daar een oplossing voor.”

Praktijktest met kunststof trekkoordbeveiliging 
Een min of meer toevallige vraag van fortop kwam 
daarom als geroepen. “Fortop wilde een nieuwe 
kunststof trekkoordbeveiliging in de praktijk uittesten 
en klopte daarvoor bij ons aan. Eerder had het bedrijf 
ons ook al eens bijgestaan. We hebben de trekkoord-
beveiliging onmiddellijk gemonteerd en spraken af dat 
we deze een jaar zouden monitoren. Die periode is 
ondertussen voorbij en deze beveiliging is wél bestand 

tegen de schoonmaakprocedure. Bovendien is deze 
oplossing uitgerust met een lampje die in geval van 
een storing heel praktisch is. We zijn kortom zeer 
tevreden.”

Jansen kreeg ook de leverancier van de machines 
die 2 Sisters Storteboom in Nijkerk gebruikt op 
bezoek. Fortop bracht de nieuwe trekkoordbeveiliging 
ook bij dat bedrijf onder de aandacht en de leverancier 
wilde de situatie in de praktijk bekijken. 2 Sisters 
Storteboom vervangt op termijn alle trekkoord-
schakelaars van de dertien lijnen voor de oplossing 
van fortop.

Scan de QR-code en lees 
het artikel van Arjan Jansen van 
2 Sisters Storteboom online.

JANUARI

24 - Power Quality - basis

APRIL

10 - Power Quality - gevorderd

17 - HMI basis - deel 1

JULI

OKTOBER

16 - Power Quality - gevorderd

23 - HMI basis - deel 1

FEBRUARI

7 - HMI basis - deel 1

13 - Vision camera configureren

14 - Power Quality - gevorderd

28 - HMI basis - deel 2

MEI

8 - HMI basis - deel 2

15 - Power Quality - basis

29 - Vision camera configureren

AUGUSTUS

28 - HMI basis - deel 1

NOVEMBER

6 - Vision camera configureren

13 - HMI basis - deel 2

20 - Power Quality - basis

27 - HMI - gevorderd

MAART

6 - Veiligheids-PLC programmeren

20 - Power Quality - basis

JUNI

5 - Veiligheids-PLC programmeren

12 - Power Quaity - gevorderd

19 - HMI - gevorderd

SEPTEMBER

3 - Power Quality - basis

4 - Vision camera configureren

11 - HMI basis - deel 2

25 - Veiligheids-PLC programmeren

DECEMBER

2 - Veiligheids-PLC programmeren

Aanmelden voor één van de workshops?  
Scan de QR-code en vul het aanmeldformulier in.

Bij 2 Sisters Storteboom in Nijkerk liet de verf van de trekkoordbeveiligingen los. 
Geen wenselijke situatie bij een bedrijf dat moet voldoen aan de strenge eisen die 
gelden binnen de voedselindustrie. Een proef met een alternatief van fortop lost 
dat probleem op, vertelt werkvoorbereider Arjan Jansen van 2 Sisters 
Storteboom.

klantoplossing 

In Nijkerk liep de verf van 
de schakelaars door het afvoerputje

“ De trekkoordbeveiliging 
werkte op zich prima,  
maar door ons  
schoonmaakproces  
verdween langzaam  
de gele kleur.”

Faster, smarter, stronger
Nieuwe generatie 
VISOR® vision sensoren

•   Automatiseringstaken
•   Foutcontrole bij assemblage of verpakking
•   Tellen van producten of onderdelen
•   Meten van afstand, dikte en lengte
•   Detecteren van transparante objecten
•   Lezen van codes/barcodes/labels

never stop 
learning
Kom in 2020 een workshop 
bij fortop in Zwartsluis volgen! 
Wij hebben onze agenda 
alvast volgepland! 
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Moderne apparatuur 
vervuilen het elektriciteitsnet 

PQ-specialist Jarno over het belang 
van schone elektriciteit

De maatschappij is in een eeuw tijd volledig afhan-
kelijk van elektriciteit geworden. Maar op steeds 
meer plekken is voldoende én goede elektriciteit niet 
meer vanzelfsprekend. Bedrijven en organisaties 
schakelen fortop in als ze problemen met de elektri-
citeitsvoorziening willen voorkomen. Jarno Schoen 
is een van de Power Quality-specialisten van fortop.

“Als je de schuimkraag van een 
glas bier weghaalt, ontstaat 
er weer ruimte voor meer bier. 
Dat is wat wij met het elektrici-
teitsnetwerk doen: we brengen 
problemen in kaart, reduceren 
vervuiling en zorgen voor ‘zui-
vere’ elektriciteit. En daarnaast 
zorgen we dat deze binnen de 
gestelde normen valt. Ook dit 
onderwerp wordt steeds actu-
eler: met de komst van meer 
moderne elektrische apparatuur 
raakt het netwerk steeds meer 
vervuild.”

Daarmee vat Jarno de thematiek 
samen waaraan hij sinds zes jaar bij fortop werkt – 
maar al meer dan vijftien jaar ervaring mee heeft. 
Het is zijn passie geworden. “Eerder adviseerde ik 
bedrijven over energiebesparingen. Resultaten daar-
van zie je meestal pas op de lange termijn. Met een 
lager energieverbruik bespaar je slechts een fractie 
van de kosten die een spanningsdip of verstoring 
veroorzaken.”

De gevolgen van elektriciteitsstoringen zijn voor 
veel organisaties immers desastreus. Een vlieg-
veld, datacenter of ziekenhuis zonder betrouwbare 
elektriciteit heeft een serieus probleem, net zoals 

het stilvallen van de productie voor veel bedrijven 
een doemscenario is. En bij grote (sport)evenemen-
ten waar wereldwijd miljoenen mensen naar kijken, 
voorkomt de organisatie ook liever dat ze plotseling 
‘in het donker’ zitten. Zo blijkt hoe belangrijk een 
gezonde elektriciteitsvoorziening is.

Gevolgen van uitval 
zijn desastreus

Jarno en collega’s werken voor productiebedrijven, 
marine & offshore, machinebouwers, evenementen, 
vliegvelden en andere grote én kleine ondernemin-
gen. “Wij werken in principe voor opdrachtgevers uit 
de Benelux en Engeland. Die opereren vaak mondi-
aal en wij daardoor ook. Wij volgen onze klanten de 
hele wereld over. Onze belangrijkste taak is zorgen 
dat het elektriciteitsnet optimaal functioneert. Is 
dat niet het geval, dan werkt apparatuur niet naar 
behoren en bestaat het risico op boetes en claims. 
Bedrijven kunnen dan voor enorme kosten komen 
te staan.”

De NS waarschuwde onlangs dat er onvoldoende ca-
paciteit is voor het uitbreiden van het spoornetwerk. 
“Kijk alleen al hoeveel elektrische apparaten er in een 
gemiddeld huishouden zijn bijgekomen. Veel van 
deze moderne apparaten vervuilen het elektriciteits-

net en dat levert steeds meer problemen op. Ont-
werpers van grote installaties zijn verplicht om het 
effect op het net te berekenen, maar dat gebeurt lang 
niet altijd. In de praktijk lopen bedrijven dan tegen de 
consequenties aan: lage kwaliteit van de spanning en 
stroom, boetes en claims, hoge onderhoudskosten 
en apparatuur die niet goed werkt.”

‘Meten, monitoren en verbeteren’ zijn de kern-
woorden waarmee fortop opereert. “Met de energie-
meters van Janitza voeren we metingen uit (tijdelijk, 
semipermanent of permanent) zodat we een beeld 
van de situatie krijgen. We analyseren de uitkom-
sten en koppelen dit terug door middel van een 
rapport of via onze software, die we in veel gevallen 
toelichten met een presentatie. In dit rapport nemen 
we adviezen voor verbetering op. Na het inbedrijf-
stellen van een verbeteringssysteem, blijven we in 
contact met de klant. We zorgen voor de controles 
van de meetdata en het onderhoud van de com-
pensatiesystemen, zodat de infrastructuur in de 
toekomst optimaal blijft werken. Dat is vooral bij 
projecten waar een bedrijfspand gebouwd of ver-
bouwd moet worden zo, en gaat vaak volgens een 
tienjarenplan. De opdrachtgever weet dan precies 
wanneer welke investeringen nodig zijn. Steeds 
vaker worden we al betrokken bij het ontwerp van 
installaties of systemen, waardoor we met ons 
advies direct helpen een optimale elektronische 
infrastructuur te bereiken.”

Scan de QR-code om verder 
te lezen over de power quality-
oplossingen van fortop

“ Onze belangrijkste  
taak is zorgen dat  
het elektriciteitsnet 
optimaal functioneert”

Two way Wireless Safety
the safe, reliable
UH 6900

Customer benefits

 Long range ultra reliable 
 radio transmission (> 800 m)

 Maximum safety 
 up to PL e, SIL 3

 3 x Dual channel safety inputs
 8 x Cross operated 

 inputs & outputs
 Fast setup via free windows 

 compatible USB software
 Extensive signal quality 

 & operation diagnostics

800 m

SIL 3
PL e

E. DOLD & SÖHNE KG
P.O. Box 1251 • 78114 Furtwangen • Germany
Tel. +49 7723 6540 • Fax +49 7723 654356
dold-relays@dold.com • www.dold.com

Als u een machinebouwer of een leverancier van 
technische apparatuur bent, draait uw bedrijf op 
gegevens. De X2 HMI’s en BoX2 -apparaten van 
Beijer Electronics zijn nu standaard gereed voor IIoT.

Stel eenvoudig een veilige cloudverbinding in en 
begin met het verplaatsen van machinegegevens 
naar de cloud met behulp van het acirro+ IIoT-
platform van Beijer. Het bekijken van machine-
gegevens in visuele dashboards geeft u overzicht 
en biedt inzichten om de werking van uw machine 
te stroomlijnen en te verbeteren.

Uw gegevens naar de cloud brengen is nog nooit 
zo eenvoudig en veilig geweest. Zonder dat u uw 
bestaande applicatie opnieuw hoeft te bedraden 
of de huidige PLC opnieuw in uw applicatie moet 
programmeren. Gebruik eenvoudig een van de nieuwe 
X2-panelen of BoX2-IoT-gateways. U hoeft slechts 
een abonnement aan te schaffen en het apparaat te 
activeren. Definieer de gegevens die u naar de cloud 
wilt uploaden, stel overdrachtsintervallen en resolutie 
in en de gegevens zullen automatisch binnenstromen.

toegang tot meer dan 30.000 producten?
Met een webshop account bestelt u 
nu nóg makkelijker producten. 
Vraag een account aan! shop.fortop.nl/

Power Quality
specialisten
Jarno en Joeri 
in het Power Lab 
bij fortop  
in Zwartsluis

Monitor de prestaties van uw machines
overal en op elk moment Acirro+ cloud software



   Machine safety 
uit voorraad leverbaar

lichtschermen
EOS2/EOS4

veiligheids-
PLC’s
Mosaic

detectie-
lichtschermen
Micron

Bekijk meer ReeR producten 
op shop.fortop.nl. 
en krijg toegang tot
datasheets, technische
specificaties en prijzen.

ReeR Safety Guide
Meer weten over normen 
en afstandsberekeningen 
die van toepassing zijn 
op lichtschermen?

Vraag de PDF aan!

fortop.nl/
safety-guide-
aanvragen


