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De impact van 
een tijdelijke 
meting.

Het uitvoeren van een tijdelijke meting lijkt misschien een 
goede investering, maar het heeft best veel impact op een 
organisatie. Denk aan het regelen van een werkvergunning, 
veiligheidsvoorschriften en de installatie van de meetkoffer. 
Het resultaat van de tijdelijke meting is een momentopname: 
je maakt in feite een foto van je installatie. Investeer liever in 
een permanente oplossing. Lees de tien redenen waarom 
je permanent zou moeten meten op pagina 3. 

al twintig jaar
gedreven door techniek.
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Al twintig jaar 
gedreven door 
techniek
Dit jaar viert fortop haar tweede lustrum. Alweer 
twintig jaar geleden startten Ton, Elisabeth en ik 
fortop. Met een oude rode Passat reden we heel 
Nederland door, op zoek naar bedrijven die net als 
wij geloofden in de topmerken waar we toen al 
exclusief vertegenwoordiger voor waren. 

Heel veel avonturen én jaren verder doen we nog 
steeds wat we het allerliefst doen: luisteren naar 
de vragen van u en uw collega’s. Op zoek naar 
oplossingen, altijd gedreven vanuit onze passie 
voor techniek. Ongelooflijk dat we al weer zo lang 
meegaan. We zijn inmiddels al lang niet meer met 
z’n drietjes. En we hebben naast ons kantoor in 
Nederland ook al jaren kantoren in België en 
het Verenigd Koninkrijk. We blijven gedreven door 
techniek doorgaan. Het blijft een avontuur!

Harmen Sikkema
directeur fortop

colofon
op papier. is een uitgave van fortop automation & energy 
control bv. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke 
toestemming worden gekopiëerd of gepubliceerd.
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video
Ervaar fortop.

Gaat u voor een permanente meting? Kies dan voor een analyser van Janitza met geheugen en ingebouwde webbased visualisatie. 

Deze is geschikt voor elke gangbare webbrowser voor PC’s en mobiele devices. Software is hierdoor niet direct nodig en heeft u tegen relatief 

lage startkosten alle voordelen die permanent meten u kan bieden. Neem vrijblijvend contact met ons zodat we u kunnen helpen met de 

keuze van de juiste meter of het opstellen van een compleet meetplan.

Al jaren hebben we bij fortop een online catalogus 
met meer dan 30.000 producten van diverse 
A-leveranciers. Wist u dat u daar alle datasheets  
kunt vinden? Met een account heeft u ook toegang 
tot prijzen, uw bestelhistorie en kunt u uw eigen  
bestellijst uploaden. En sinds kort staat ook de  
levertijd bij de producten vermeld. Ideaal toch? 

online meetings
“ We houden  
contact!”

“Of het nu gaat om het bespreken van een applicatie, 
het demonstreren van een product of een kennis-
makingsgesprek: een online meeting is superefficiënt 
en leuk!” Joris Joosten heeft de afgelopen weken 
al menig gesprek via Teams mogen voeren. Voor 
sommigen was het even wennen (ja, ook voor ons), 
maar we hebben onze draai helemaal gevonden. 

Wilt u een afspraak met één van onze collega’s 
maken? Scan de QR-code en vul het formulier in. 
We nemen dan contact met u op.

We staan u uiteraard ook graag te woord via  
de telefoon. Dat werkt ook nog steeds uitstekend!
038 337 2700.

Vraag een online 
afspraak aan. 

Abonneer je op 
het fortop-YouTube kanaal 

In onze online omgeving staan handleidingen 
van meer dan 30.000 producten. Heel handig! 
Maar soms is het fijn om even een video te 
bekijken. Op het fortop-YouTube kanaal vindt u 
video’s van een groot aantal van onze leveranciers 
én van fortop!

Neem contact op!

We helpen u graag verder. 
Bel naar 038 337 2700 
voor commerciële of 
technische vragen of 
voor vragen over prijzen 
of levertijden. U kunt 
ook mailen naar 
info@fortop.nl.

1. Metingen van incidenten

Spanningsdips, stroompieken en ongewenste effecten 
bij schakelacties kunnen storingen tot gevolg hebben. 
Deze storingen zijn niet te voorspellen. Met een continu-
meting worden spanningsdips en ongewenste stroom-
pieken gemeten en vastgelegd. Op basis van deze 
meetdata kan worden vastgesteld of de dip of piek 
door interne apparatuur wordt veroorzaakt of uit het 
elektriciteitsnet komt. Zo kan sneller worden ingescha-
keld en kunnen tijdig passende maatregelen genomen 
worden. Door de dips en pieken te registreren en tijdig 
te melden zijn de gevolgkosten tot 80% te reduceren.

2. Bepalen van de ruimte in de installatie

Om de beschikbare vermogensruimte op de transfor-
mator, de generator of vrije groep te bepalen is een 
momentopname niet voldoende. Naast een dag- of een 
weekprofiel kunnen de opgenomen vermogens ook over 
het verloop van een jaar sterk verschillen. Zo kunnen 
koelmachines of warmtepompen in de zomer of in te 
winter een piekbelasting vertonen. Daarom is permanent 
inzicht in data over een langere periode noodzakelijk.

3. Veiligheid

Het plaatsen van tijdelijke metingen brengen veiligheids-
risico’s met zich mee. Veelal moet de meting worden 
aangebracht in installaties die onder spanning staan, 
waardoor alleen hooggekwalificeerd personeel met 
beschermingsmiddelen als veiligheidsschermen, isola-
tiematten, handschoenen de werkzaamheden kunnen 
uitvoeren. Ook moet de werkplek worden afgezet. En dit 
moet allemaal georganiseerd worden voor een tijdelijke 
meting. Om ervoor te zorgen dat dit alles niet nodig 
is, is het plaatsen van een permanente meting tijdens 
bijvoorbeeld reguliere onderhoudswerkzaamheden aan 
te raden. Het is tevens goedkoper.

4. Continuous improvement 

Het continu verbeteren speelt een belangrijke rol in 
managementprocessen. Hierbij wordt de PDCA-cyclus 
gebruikt (Plan Do Check Act). Dit komt onder andere 
terug in energiemanagement (ISO50001), optimalisatie 
van productieprocessen, power quality management en 
het realiseren van milieudoelstellingen. Een permanente 
meting – en dus een permanent meetsysteem – past 
perfect binnen deze manier van werken. Periodieke 
rapportages worden automatisch gegenereerd en zijn 
essentieel voor de ‘Check’ binnen de PDCA-cyclus.

pl
an

        do  
 

 
check       act

continious 
improvement

5. Bewijslast (juridisch afkaderen)

Juridisch afkaderen en het creëren van bewijslast  
is belangrijk bij aansprakelijkheidskwesties bij kostbare 
machines en apparatuur. Garanties vervallen bij te veel 
harmonische vervuiling of een te hoge spanning.  
Daarom is het belangrijk 365 dagen per jaar vast te leg-
gen of de spanning aan internationale normen voldoet.

6. Preventief en prestatiegericht onderhoud

Door continu de belasting, de power quality en onge-
wenste nul- en aardfoutstromen te meten, is het moge-
lijk in te grijpen voordat zich een foutsituatie voordoet en 
helpt bij het voorkomen van vervroegde uitval van appa-
ratuur of beveiligingen. Een ‘stoplicht’-rapportage helpt 
bij het interpreteren van moeilijk te begrijpen meetdata. 
Daarom is een permanente meting een onmisbare tool 
om onderhoud beter te plannen en uitval te voorkomen.

7. Registratie van verbruik

Voor het meten, registreren en rapporteren van ener-
gieverbruik is een continu meting een must. Zo kan 
de effectiviteit van energiebesparende maatregelen 
worden bewezen, worden sluipverbruikers opgespoord 
en kunnen noodzakelijke rapportages worden opgesteld. 
Permanent meten en registreren is noodzakelijk voor elk 
energiemanagementsysteem.

8. Vastleggen van trends

Als je niet continu meet, zie je geen problemen aan-
komen. Je bent in feite blind voor wat er speelt in de 
installatie. Door het continu vastleggen van informatie 
worden trends bepaald en kunnen verbanden worden 
gelegd tussen gebeurtenissen in de installatie, omstan-
digheden van buiten en de invloed ervan op het verbruik, 
blindvermogen en de power quality. Dit zorgt voor een 
beter inzicht in het gedrag van de installatie en kunnen 
tijdig passende maatregelen worden genomen.

9. Alarmeren en notificeren

Een tijdige waarschuwing bij niet gewenste afwijkingen 
in verbruik, belasting, power quality en dips of pieken is 
wenselijk om in te grijpen en zelfs ongewenste uitval te 
voorkomen. Met een permanente meting kunt u tijdig 
gewaarschuwd worden via e-mail, SMS of alarmoverzicht.

!
10.   Eénmalige investering

De kosten van een tijdelijke meting bij elkaar opgeteld, 
zijn vaak hoger dan de kosten voor de aanschaf en het 
plaatsen van een permanente meting. Denk aan kosten 
voor het plaatsen van een meetkoffer, de huur, de te 
nemen veiligheidsmaatregelen, het verwijderen van de 
koffer en de rapportage. Omdat het om een eenmalige 
activiteit gaat, levert een investering in een permanente 
meting meer rendement op.

De online 
productcatalogus
van fortop

Een account aanmaken? 
Scan eenvoudig de QR-code 
en vul uw 
gegevens in. 
U heeft direct 
toegang.

Is een tijdelijke meting een logische keuze? Nee, dat is het niet. Bij een tijdelijke 
meting maak je in feite een foto van de installatie, dat is slechts een moment-
opname. Je investeert in een tijdelijke oplossing. Investeer liever in een permanente 
oplossing. Dit zijn tien redenen waarom: 
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  Lachend je werk als 
installatieverantwoordelijke  
 doen?
 
   Met de informatie uit de energiemeters  

van Janitza heb je binnen een mum  
van tijd antwoord op alle vragen.

Adriaan van der Schaar: 

“ Met een Janitza-energiemeter meet je veel meer dan  
alleen maar kWh’s. De stoplichtfunctie van de power analyser  
UMG604 analyseert de data en trekt de conclusies, u hoeft hier  
niets voor te doen. Behalve antwoord geven op alle vragen die u  
ongetwijfeld krijgt na het uitvallen van een machine. En dat doet u  
lachend, want de informatie is eenvoudig beschikbaar via de  
webpagina van uw meter.” 
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Energie management
Bespaar op uw energierekening
en breng de CO2-uitstoot
naar beneden.

Event management
Beperk de gevolgkosten 
van spanningsdips en 
stroompieken.

Load management
Overbelasting voorkomen
en vermogensruimte bepalen.

Power quality management
Uitval voorkomen, onderhoudskosten
verlagen en besparen op elektrische
energie.
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Load management
Overbelasting voorkomen
en vermogensruimte bepalen.

Power quality management
Uitval voorkomen, onderhoudskosten
verlagen en besparen op elektrische
energie.

Achterhaal snel de oorzaak van uitval
Power Quality management
In hoeverre leidt een slechte power quality tot uitval van 
apparaten en machines of een verhoging van de onder-
houdskosten? Installatieverantwoordelijken (IVers) willen 
oorzaken van storingen snel kunnen achterhalen en de 
onderhoudskosten reduceren. De toepassing van steeds 
meer elektronica in de installatie leidt tot het vervuilen van 
de spanning, terwijl decentrale invoeding van duurzame 
energieopwekkers de spanning verder verstoort. Deze 
ongezonde spanning wordt aangesloten op ‘gezonde’
apparatuur waardoor deze slechter functioneren en 
onnodig energie verbruiken.  

Zo snel mogelijk weer inschakelen na een dip of piek
Event management
Leiden dips of pieken in het net ook tot storingen of uitval 
in uw installatie? Bij uitval of storingen door kleine dipjes 
of pieken in het net wilt u de oorzaak weten en zo snel 
mogelijk weer kunnen inschakelen. De toepassing van elek-
trische belastingen en sturingen leidt er toe dat de installatie 
sneller uitvalt bij een korte onderbreking. Bovendien kan 
het inschakelen van ledverlichting leiden tot onverwachte 
stroompieken. 

Ontdek wat de vier aspecten van power management 
zijn. Wat kunnen deze aspecten betekenen om de 
consequenties van een slechte kwaliteit van spanning 
en stroom te verminderen?

Besparen zonder invloed op de continuïteit
Energiemanagement
Waar zitten mijn sluipverbruikers en hoe kan ik besparen 
zonder in te boeten op de continuïteit van de bedrijfsproces-
sen? De verplichte EED Energie-audit en scherper wordende 
eisen vanuit de overheid maken continu inzicht in de energie-
verbruik noodzakelijk.  

Is uitbreiding van mijn installatie mogelijk? 
Load management
Kan ik uitbreiden met laadpalen en zonnepanelen zonder de 
installatie te verzwaren? Beheerders van installaties willen 
graag weten waar groei in de installatie mogelijk is tegen 
zo laag mogelijke investeringen. Blindvermogen, ongelijk 
belaste fasen en harmonische vervuiling door toepassing van 
elektronica leggen extra druk op de elektrische infrastructuur. 
Factoren die het lastig maken om uitbreidingen te plannen.

Vraag de nieuwe
brochure over
elektronisch
compenseren aan!

Met elektronische compensatie is het mogelijk 
inductief, capacitief en harmonisch blindvermogen 
te compenseren. Daarnaast is het mogelijk 
onbalans in de fase stromen op te heffen. Hiermee 
wordt extra vermogensruimte gecreëerd, worden 
de energieverliezen beperkt en kunnen boetes en 
claims worden voorkomen.

Daarnaast zorgt het reduceren van harmonische 
stromen tot een forse verbetering van de span-
ningskwaliteit, waardoor de aangesloten apparatuur 
langer, efficiënter en effectiever functioneert.

fortop.nl/solutions/producten/elektronische-compensatie 

Lees meer over de verschillende soorten 
compensatiesystemen als ASVG, ADF en SVG 
op de website van fortop of download de PDF.

Inductief, capacitief en harmonisch blindvermogen compenseren Elektronische compensatie met een AHV, SVG of ASVG

© 2020 fortop automation & energy control alle rechten voorbehouden

© 2020 fortop automation & energy control alle rechten voorbehouden

Wanneer pas je een AHF toe?

-  Reduceren van inductief, capacitief en  

harmonisch blindvermogen

-  Reduceren problemen met LED verlichting,  

laadpunten en frequentiegestuurde motoren

-  Wegfilteren harmonische stromen en daardoor 

verbetering van spanningskwaliteit

De voordelen van een AHF

-   Alle power quality problemen kunnen  

worden opgelost

-   Zowel inductief, capacitief als harmonisch  

blindvermogen compenseren

-   Ongelijk belaste fasen gelijktrekken waardoor 

extra vermogensruimte ontstaat

-   Verbetering spanningskwaliteit

-   Nog meer vermogensruimte door beperken  

derating vermogenstransformator

-   Supersnelle responsietijd (<5ms) en continue 

aanpassing aan de belasting

-   Minder verliezen, lagere footprint

-   Niet overbelastbaar en ongevoelig voor  

resonantie en interharmonischen

Wanneer pas je de AHF15 toe?

-  Compenseren bij de bron

-  Compensatie ledverlichting

-  Frequentiegestuurde airco’s

-  Kantooromgevingen

De voordelen van de AHF15

-  Niet veel groter dan een laptop

-  Geschikt voor rack- en wandmontage

-  Laag gewicht (4,87kg) en lage verliezen

-  Harmonischen filteren bij de bron

-  Harmonische compensatie tot de 61ste orde

-  Instellen en monitoring via WIFI

-  Inclusief accessoires voor wandmontage

modellen
AHF

elektronische compensatie

Het kleinste filter op de markt

Sinexcel Blade - AHF15

De introductie van de Sinexcel Blade is een absolute doorbraak. 

Veelal is een centraal punt de beste plek om harmonischen te 

compenseren. In de praktijk is dat meestal naast de nettrafo of 

bij de laagspannings-hoofdverdeler. In sommige gevallen is het 

nodig harmonische stromen direct bij de bron te filteren. Hier-

door worden ook de bekabeling en eventuele onderverdelers 

ontlast van deze ongewenste stromen. De inbouwmogelijkhe-

den en afmetingen bij de bron zijn echter vaak beperkt. In deze 

toepassingen is de Sinexcel Blade de ideale oplossing.

Ideale oplossing voor beperkte inbouwruimte

Het filter is niet veel groter dan een laptop, heeft ultra lage verliezen 

en weegt slechts 4,87kg. Ideaal voor toepassingen waar compen-

satie van lage vermogens gevraagd worden.

Toepassingen en voordelen 

Toepassingen en voordelen van de AHF15

Snel antwoord 
op uw vraag?

Ga naar fortop.nl of shop.fortop.nl 
en stel uw vraag aan Isa, Gijs 
of Maud via de chat.

Herken sluipverbruikers  
en energieslurpers direct!

Met de Power Tree-functie van DCEM wordt van 
de gehele elektrotechnische installatie - zowel de 
realtime en historische belasting - per fase in kaart 
gebracht. Met één druk op de knop is te bepalen 
waar eventuele overcapaciteit aanwezig is. Sluipver-
bruikers en energieslurpers worden direct herkend!

Vergroot de beschikbaarheid van kritische 
installaties met een RCM-meter

In kritische toepassingen als ziekenhuizen en procesindustrie 
biedt het continu monitoren van aardfoutstromen grote 
voordelen. Het implementeren van aardlekschakelaars of het 
uitvoeren van isolatietests kosten vaak veel tijd. Met een 
RCM-meter is dit niet meer noodzakelijk. De RCM 202-AB 
van Janitza meet alle typen aardfoutstromen met standaard 
trafo’s voor aardfoutstroommetingen. 

Lekstromen: 
een gevaar op de loer

Bekijk de 
specificaties
van elektronische 
compensatiekasten
in de product finder.

Spanningsdips en -pieken komen dagelijks voor, 
ook bij u in de installatie. Als u inzicht heeft in 
deze events, kunt u snel uitsluiten of het aan 
uw eigen installatie ligt of dat de oorzaak extern 
gezocht moet worden. 

Via het geïntegreerde dashboard van de energie-
meters van Janitza kunt u zien welke stroom of 
spanning piekte of dipte, tot op de milliseconde 
nauwkeurig. Zo weet u of uw machine of installa-
tie weer veilig opgestart kan worden. Deze functie 
is standaard beschikbaar in de power analysers 
van Janitza. 

Wilt u meer weten over inzicht in uw installatie? 
Adriaan van der Schaar praat u graag bij. Of bekijk 
de specificaties in de product finder.

Bekijk de 
specificaties
van Janitza-meters
in de product finder.

#meetweetje

Tot op de milliseconde inzicht 
in dips en pieken

chatten



op papier #4 op papier #46  7schakelaars & sensorenschakelaars & sensoren

#sensorweetje

Vijf criteria die je helpen de 
juiste afstandssensor te selecteren 

Bij veel applicaties speelt de nauwkeurigheid van 
de sensor een grote rol. Vaak wordt de nauwkeu-
righeid afgeleid van de resolutie in de datasheet. 
Dit is gevaarlijk aangezien de resolutie maar één 
aspect van de totale nauwkeurigheid is. Er zijn 
in totaal vijf criteria waarmee rekening gehou-
den moet worden. Laten we eerst de belangrijke 
factoren in elk meetsysteem definiëren. 

1.  Resolutie is de kleinste verandering in de 
meting waar de sensor een verandering in de 
outputwaarde voor zal geven. 

2.  Repeatability is de variatie in de meting die 
de sensor zal geven bij het testen op dezelfde 
fysieke positie met hetzelfde object. In een 
toepassing is repeatability gelijk aan ‘ruis’. 

3.  In de perfecte wereld, zouden alle gemeten 
waarden langs het bereik van minimum tot 
maximum een rechte lijngrafiek moeten ge-
ven, maar in werkelijkheid is dit niet het geval. 
De linearity-waarde heeft betrekking op de 
grootste afwijking tussen perfecte en reële 
resultaten. 

4.  De vierde factor die vaak over het hoofd 
wordt gezien, zijn de testcriteria die worden 
gebruikt om deze waarden te genereren. 
Er wordt hierbij gesproken over de waarde 
‘sigma’. Sommige fabrikanten gebruiken één 
sigma (1σ) waarden in hun datasheets, som-
mige drie sigma (3σ) en een enkele geven zes 
sigma (6σ) resultaten. Deze sigmawaarden 
zijn echter heel belangrijk voor de nauwkeu-
righeid van de sensor. 

5.   Tot slot moeten we rekening houden met de 
temperatuur en de verandering ervan. Een 
verandering van temperatuur zorgt voor een 
variatie van de grootte in materialen. Afhan-
kelijk van de uitzettingscoëfficiënt van het 
materiaal zal de verandering verschillen. Voor 
hoogwaardige sensoren worden daarom 
alleen materialen gebruikt die een zeer lage 
temperatuurdrift hebben, zoals speciale meta-
len of glas in plaats van kunststoffen. Daar-
naast zijn er actieve maatregelen om de mee-
tonnauwkeurigheid (drift) te onderdrukken, 
bijvoorbeeld met een intelligente constructie 
of temperatuurcompensatie via software. 

TEST 01  =  150.73  MM
TEST 02 =  150.79 MM
TEST 03 =  150.77 MM
TEST 04 =  150.73 MM
TEST 05  =  150.76 MM
TEST ......  =  ............ MM
TEST 99  =  150.73  MM

MIN. VALUE  =  150.73  MM
MAX. VALUE  =  150.79 MM
REPEATABILITY  =  0.06  MM

P1
P2

P1

0.00 mm 0.05 mm 0.10 mm

P2

1  Resolutie

2  Repeatability

achtergrondinformatie

Ontdek de kracht van 
de sensoren van SensoPart

Snelle en nauwkeurige metingen, 

nauwkeurige positionering en detectie 

van verschillende materialen: afstands-

meting is een belangrijke vereiste in veel 

applicaties. Of het nu gaat om de 

millimeternauwkeurige controle bij het 

afwikkelen van een coil, de detectie van 

een dubbele sheet of de exacte positio-

nering in een hoogregaal magazijn. Een 

optische of opto-elektronische sensor kan 

bij al deze toepassingen de uitkomst zijn.  

Er is een groot scala aan optische sensoren, hoe weet 
je dan welke sensor voor jouw toepassing geschikt is? 
Gijs Korf en Ton Kanters, beiden specialist op het gebied 
van sensoren, beschrijven in een white paper de voor- 
én nadelen van de verschillende soorten en de werkings-
principes.  

De technologie achter de sensor 
Zo divers als de toepassingen zijn, zo divers zijn de 
gebruikte technologieën. Onze optische sensoren maken 
gebruik van de triangulatiemethode voor meetbereiken 
tot 1 meter. Voor grotere afstanden maken we gebruik 
van het lichtlooptijdprincipe, ook wel Time of Flight 
(TOF) genoemd. Naast optische sensoren worden ook 
ultrasoon sensoren gebruikt, vooral voor transparante of 
sterk reflecterende materialen en inductieve of capacitieve 
sensoren voor korte werkafstanden. In de white paper gaan 
we verder in op diverse onderwerpen. 

Vraag het aan onze specialisten!

Ton Kanters en Gijs Korf hebben samen jarenlange 
ervaring in de automation branche. Ze zetten hun 
vakkennis in voor het verbeteren en vernieuwen van 
klantapplicaties door middel van workshops, white 
papers of een persoonlijk gesprek. 

Ook advies van Ton of Gijs? Maak een afspraak!

   Wilt u de complete white 
paper als PDF ontvangen? 
Scan de QR-code en vul het 
formulier in. 

SensoPart FT 55-RLHM
De nieuwe diffuse fotocel met achtergrondonderdrukking 
FT 55-RLHM van SensoPart detecteert alle soorten opper-
vlakken en identificeert de kleinste objecten betrouwbaar 
en met een hoge nauwkeurigheid.

Detect all-modus
“Detect all” is één van de werkingsmodi van de nieuwe 
BGS-sensor, een functie die letterlijk genomen moet worden 
en echt alles detecteert. Of het nu gaat om (gepolijst) metaal, 
transparante objecten of zwarte onderdelen op een zwarte 
achtergrond, de FT 55-RLHM detecteert deze materialen 
zonder problemen.

Geen blinde zone
De sensor reageert op alle afwijkingen van een vooraf in-
gestelde referentiewaarde, zoals een verandering in objec-
tafstand of verschillende oppervlakteafwerkingen. In deze 
modus heeft de sensor geen blinde zone. Dat betekent dat 
objecten worden gedetecteerd vanaf 0 mm. Het detecteren 
van zeer kleine onderdelen doet de FT 55-RLHM diffuse 
fotocel met achtergrondonderdrukking betrouwbaar binnen 
het gedefinieerde detectiebereik, zelfs kleine onderdelen 
onder een scherpe hoek. Naast de afstandswaarde kan de 
FT 55-RLHM ook de teruggekaatste energie van het object 
meenemen in zijn evaluatie.

Controleren van stapelhoogtes
Dankzij zijn hoge nauwkeurigheid kan de FT 55-RLHM wor-
den gebruikt worden voor het controleren van stapelhoogtes 
van onderdelen en het identificeren van meerdere lagen, 
bijvoorbeeld bij het stapelen van karton verpakkingen. Hier 
detecteert de sensor automatisch de aanwezigheid van te 
veel of te weinig lagen.

Maximaal werkbereik, minimale hysterese
De FT 55-RLHM heeft een zeer groot bereik tot maximaal 1 
meter. De schakelhysterese is tegelijkertijd minimaal, zodat 
zelfs de kleinste objecten nauwkeurig en betrouwbaar op 
grote afstand wordt gedetecteerd, bijvoorbeeld een vel papier 
op 250 mm. De gemeten afstand tot het object wordt weer-
gegeven op een geïntegreerd LCD display, wat de configura-
tie van de applicatie vereenvoudigd. De FT 55-RLHM heeft 
twee schakeluitgangen en is uitgerust met een IO-Link-inter-
face. De sensor heeft extra functies voor de configuratie van 
de schakeluitgangen, zoals in- / uitschakelvertragingen. Deze 
uitgebreide reeks functies, gecombineerd met een hoog-
waardige metalen behuizing, maakt SensoPart’s nieuwe laser 
afstandssensor met achtergrondonderdrukking ideaal voor 
diverse industriële toepassingen in de machinebouw auto-
motive, kunststof, farmaceutische of verpakkingsindustrie.

Deze sensor ziet álles!
detectiesensor met achtergrondonderdrukking

Bekijk de specificaties
van de FT 55 RLHM in
de fortop product finder.
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MBx

COMMUNICATION SPEED MONITORING SAFETY RELAYS ADDITIONAL I/O ADDITIONAL INPUTS ADDITIONAL OUTPUTS

MCT MV2MV1MV0 MR2 MR4 MR8 MOR4 MI802 MI8O4 MO4L HC 
S8 POWER MOS16MOS8MO4LM04MO2MI12TBMI16M18MA4MOR4S8

Enhanced Master Unit

8 digital inputs

4 inputs for Start/Restart
interlock and EDM

4 single (or 2 pairs) OSSD
safety outputs (PNP 400 mA)

4 status outputs (PNP 100 mA)

4 test outputs
(for short-circuits monitoring)

Standard Master Unit

8 digital inputs

2 inputs for Start/Restart
interlock and EDM

2 pairs OSSD safety outputs 
(PNP 400 mA)

2 status outputs (PNP 100 mA)

4 test outputs
(for short-circuits monitoring)

M1S M1

MBx

Field-bus units
MBP Profibus DP
MBD DeviceNET
MBC CANopen
MBEI EthernetIP
MBEC EtherCAT
MBEP Profinet
MBMR Modbus RTU
MBEM Modbus TCP
MBU USB
MBCCL CC-Link

MCT

Interface connection units
Interface module allowing the 
connectionof remote expansions 
via the proprietary MSC bus

MCT1 
1 connection interface (1 I/O cable)

MCT2 
2 connection interface (2 I/O cables)

MR2/MR4/MR8

Safety relay output units
Safety relays with guided contacts:
2 (MR2), 4 (MR4), 8 (MR8)

NO contacts: 2 (MR2), 4 (MR4), 8 (MR8)
NC contacts: 1 (MR2), 2 (MR4), 4 (MR8)
(250 VAC 6 A)

NC contacts for EDM feedback:
1 (MR2), 2 (MR4), 4 (MR8)

MOR4/MOR4S8

Safety relay output units
MOR4
4 safety relays with guided contacts
4 NO contacts (250 VAC 6 A)
4 inputs for Start/Restart interlock and EDM
It is possible to select two different 
configurations via MSD:
4 independents single channel outputs
2 dual channel outputs

MOR4S8
As MOR4, with 8 status outputs (PNP 100 mA)

Master Units

MV0/MV1/MV2

Speed monitoring units
Safety speed monitoring (up to PLe) for:
Zero speed control, Maximum speed
control, Speed range control, Direction

MV0
Input for 2 proximity switches

MV1
Input for 1incremental encoder
(TTL, HTL or SIN/COS) and 
2 proximity switches

MV2
Input for 2 incremental encoders
(TTL, HTL or SIN/COS) and 
2 proximity switches

MI802/MI804

Input/Output unit
MI802/MI804*
8 digital inputs
2 (*4) inputs for Start/Restart interlock and EDM
2 pairs (*4 single or 2 pairs) OSSD safety outputs 
(PNP 400 mA)
2 (*4) status outputs (PNP 100 mA)
4 test outputs (for short-circuits monitoring)

MA2/MA4

Analogue input unit
2 (MA2) or 4 (MA4) independent isolated
analogue channels (500 V)

Each channel can supply 24 VDC up to 30mA

Each channel can detect a 4-20 mA current 
or a 0-10 V voltage (selectable via software)

Individual channels can be paired-up to allow
sensor reading redundancy

MI8/MI16/MI12T8

Input units
MI8
8 digital inputs
4 test outputs (for short-circuit monitoring)

MI16
16 digital inputs
4 test outputs (for short-circuit monitoring)

MI12T8*
8 test outputs (for short-circuit monitoring)
*Can manage up to 4 independent safety mats/edges

MOS8/MOS16

Additional status output units*
MOS8
8 status outputs (PNP 100 mA)

MOS16
16 status outputs (PNP 100 mA)
* Safety level: SIL 1 - SILCL 1 - PL c

MO4L HC S8 POWER

High current output unit
4 single (or 2 pairs) OSSD safety 
outputs (PNP 2,0 A)

4 inputs for Start/Restart interlock 
and EDM

8 status outputs (PNP 100 mA)

MO4L 

Output unit
4 single (or 2 pairs) OSSD safety 
outputs (PNP 400 mA)

4 inputs for Start/Restart interlock 
and EDM

4 status outputs (PNP 100 mA)

MO2/MO4 

Output units
MO2
2 pairs OSSD safety outputs (PNP 400 mA)
2 inputs for Start/Restart interlock and EDM
2 status outputs (PNP 100 mA)

MO4
4 pairs OSSD safety outputs (PNP 400 mA)
4 inputs for Start/Restart interlock and EDM
4 status outputs (PNP 100 mA)

Een vrijgave schakelaar die processen 
stopt als je ‘m loslaat: de nieuwe 
Hold-to-Run van DOLD

In machines en installaties moeten soms werk-
zaamheden in de gevarenzone uitgevoerd worden. 
Meestal voor onderhoud, revisie, inbedrijfstelling 
of installatie. Een Hold-to-Run vrijgaveschakelaar 
zorgt ervoor dat de operator veilig kan werken in 
de gevarenzone van een machine en in situaties 
met een verhoogd veiligheidsrisico. 

Schakelen naar veilige stand zonder je proces 
helemaal te stoppen 
De RE 6909 uit de SAFEMASTER-serie van DOLD zorgt 
ervoor dat de machine of installatie naar de veilige stand 
schakelt of een tijdelijke noodstop maakt, zonder dat deze 
geheel uitgeschakeld hoeft te worden. Om veilig te kunnen 
werken in deze situaties met een verhoogd veiligheidsrisico, 
zijn aanvullende veiligheidsmaatregelen nodig. 

OFF-ON-OFF
De schakelaar heeft drie standen: OFF-ON-OFF. De machine 
kan alleen bestuurd worden in de tweede middenstand, 
als de schakelaar licht is ingedrukt. Wanneer de operator 
in paniek is of zich verkrampt, zal de schakelaar helemaal 
worden losgelaten (stand 1) of helemaal worden ingedrukt 
(stand 3), waardoor de machine of het proces naar een 
veilige stand schakelt. De naam ‘Hold-to-Run’ zegt eigenlijk 
genoeg: vasthouden om ‘m te laten werken. 

Over ReeR
ReeR is opgericht in 1959 en sindsdien zijn er wel een 
paar dingen veranderd. In het begin was het bedrijf 
een eenvoudige verkoper van componenten voor de 
automatiseringsindustrie en microlampen. Daarna 
begon het zich langzaam te specialiseren in veiligheids-
apparatuur. Pas in 1994, onder leiding van de nieuwe 
eigenaar - de Scaravelli-familie - veranderde de visie van 
het bedrijf. Onder leiding van de nieuwe eigenaar werd 
ReeR één van de grootste fabrikanten van veiligheids-
voorzieningen voor de automatiseringsindustrie. 

Alles onder één dak
Valter: “Ik zou zeggen dat ons sterkste punt de totale 
toewijding aan veiligheid is. Onze visie is om de beste 
veiligheidsapparatuur te vervaardigen en de beste 
kwaliteit aan onze klanten te garanderen. Daarom is 
onze structuur zo verticaal mogelijk: we hebben alles 
onder één dak, van R&D, tot fabricage en montage, tot 
kwaliteitsborging en klantenservice enzovoorts.

Wat zijn de unieke kenmerken van ReeR-producten?
“We proberen onze producten altijd zo eenvoudig 
mogelijk te houden. Wij geloven dat het vermogen om 
moeilijke taken te vereenvoudigen de echte toege-
voegde waarde is van onze producten. We ontwerpen 
en engineeren ons product met de eindgebruiker in 
gedachten en ons uiteindelijke doel is om het werk van 
de machinegebruiker veilig te maken en het werk van 
de machinebouwers gemakkelijker te maken.”

Hoe ziet de toekomst van ReeR eruit?
We hebben meer dan twintig mensen op de afdeling 
R&D werken, bij een bedrijf dat enkel en alleen gespe-
cialiseerd is in veiligheidsapparatuur. Dit zorgt ervoor 
dat we vrij snel stappen kunnen maken met nieuwe 
product-releases en om met een behoorlijk tempo 
te blijven innoveren. We werken momenteel aan een 
aanzienlijk aantal projecten en we verwachten dat de 
komende drie jaar erg druk zullen zijn. ReeR heeft de 
afgelopen tien jaar ook een enorme groei doorgemaakt 
en we zijn onlangs begonnen met een uitbreidings-
project dat onze productie- en kantoorruimtes zal 
verdubbelen.”

leverancier aan het woord

“ Moeilijke taken veilig maken  
door ze simpel te houden”

ReeR en fortop
“Onze reis met fortop begon in het begin van de 
jaren 2000, we zijn bijna aan ons 20-jarig jubi-
leum toe! Wat deze relatie zo bijzonder maakt, 
is de ongelooflijke synergie tussen de twee 
bedrijven. Aan de ene kant hebben we een solide 
productfabrikant, aan de andere kant hebben 
we een uitstekende partner die competent is, 
de juiste knowhow heeft en een onberispelijke 
klantenservice levert. Bij ReeR zien we fortop 
graag als onderdeel van de familie: een echt 
betrouwbare partner die fantastisch werk levert 
op de Nederlandse markt. We weten dat fortop 
een ongelooflijke reputatie heeft bij Nederlandse 
klanten en niets is meer lonend voor ons dan 
vertegenwoordigd te worden door zo’n  
opmerkelijk bedrijf.”

“ We zien fortop graag als een  
onderdeel van de ReeR-familie.” 
 
Valter Casetta, export manager ReeR

Bekijk meer 
producten van 
DOLD in de fortop 
product finder.
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Het betaalbare alternatief 
voor roestvrijstaal

M12 kunststof kartelmoeren van ESCHA
Achtergebleven modder en olie, installaties 

schoonmaken met agressieve reinigings-

middelen en onder hoge waterdruk,  

temperatuurverschillen: dat zijn nogal wat 

uitdagingen waar connectoren in de industrie 

tegen bestand moeten zijn. Een roestvrijstalen 

connector is in de meeste gevallen wel bestand 

tegen deze extreme omgevingen, maar is een 

prijzige oplossing. ESCHA ontwikkelde daarom 

een goed betaalbaar alternatief: M12 kunststof 

kartelmoeren.  

-30 °C tot + 90 °C
De kunststof connectoren van ESCHA kunnen 
eenvoudig worden gereinigd en zijn bestand tegen 
temperaturen van -30 °C tot + 90 °C. Bovendien 
voorkomen UV-stabilisatoren dat ze poreus of 
ruw worden. Door hoogwaardige kunststoffen zijn 
ze media- en temperatuurbestendig en perfect 
geschikt voor toepassingen op het gebied van 
mobiele applicaties.  

Voorkom mismatching
De plastic kartelmoeren van ESCHA zijn beschikbaar 
in vier kleuren: grijs, blauw, rood en zwart. Hierdoor 
kunt u connectoren gemakkelijk markeren, matchen 
en differentiëren. Dit verbetert de herkenbaarheid 
en voorkomt mismatching tijdens de montage in de 
applicatie. 

De plastic borgmoeren kunnen zowel met de hand als 
met een moersleutel vastgedraaid worden. Daarnaast 
voldoen ze aan de norm IEC 61076-2-101 en hebben 
een beschermingsgraad van IP67 en IP68. 

Hygiënisch ontwerp voorkomt ophoping van vuil
De speciale variant voor de voedingsmiddelenindustrie 
voldoet zelfs aan de beschermingsnormen volgens 
IP67, IP68 en IP69. Door de unieke kunststofsamen-
stelling zijn de moeren met hygenic design bestand 
tegen Ecolab reinigingsmiddelen. Het hygiënisch 
ontwerp voorkomt de vorming van ophoping van vuil 
en residuen. Daarom kunnen connectoren met plastic 
kartelmoer zonder problemen in de productcontact- 
zone worden gebruikt. 

Heeft u al toegang tot de 
product finder van fortop? 
Meld u aan en maak gebruik 
van de voordelen.

Bespaar 
tot 75% op 
de aansluittijd

met de paralelle 
bruggen van 
ILME Squich®

verbindingstechniek & signaleringstechniekhuman machine interfaces op papier #4

Bekijk de 
specificaties
van kartelmoeren
 in de fortop 
product finder.

op papier #410 

nieuw bij Beijer
X2 HMIs met ingebouwde 
HTML5 web client



   Signaleringstechniek 
uit voorraad leverbaar

  signaaltorens

  optische 
signalisatie

  optisch en 
akoestisch

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

al twintig jaar
gedreven door techniek.


