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schott solar is gestopt met de relatief kleine 
productieschaal van thin film zonnepanelen. 
Inmiddels heeft Elincom met solar cells ltd. 
een waardige Europese opvolger gevonden. 
Zij bieden solar modules in kunststof en 
aluminium frames maar ook amorphe 
silicium glasplaten voor oEm 
toepassing. 
solar cells ltd. is lid van de EPIA, 
de European Photovoltaic Industry 
Association.
 
lees verder  op 
pagina 4.

Dynamiek in de 
componenten markt: 
oplopende levertijden 
en kostprijsstijgingen
Door de schaarste op grondstoffen 
gecombineerd met een groeiende vraag 
in de markt van halfgeleiders, passieve en 
elektromechanische componenten wordt 
er nu al flink hinder ondervonden bij het 
wereldwijd inkopen. 
De levertijden lopen sterk op en te 
verwachten is, dat hierdoor ook de prijzen 
zullen stijgen.

High Wattage leds, 
ver voorbij Power leds
normaliter worden 3 Watt leds al High Power leds genoemd. 
citizen komt binnenkort met een 26W en een 42W led met resp. 
2900lm en 4500lm bij 5000K. De combinatie van zoveel 
vermogen en een uiterst hoge efficiëncy van ~110 lm/W is 
uniek voor het huidige led aanbod.
 
Deze high Wattage leds worden niet geproduceerd als 
een “single die” of “single chip” oplossing, maar als een 
multi chip led array in een individuele behuizing.  
Deze behuizing is aangepast om het gedissipeerde 
vermogen optimaal af te voeren naar het eenvoudig 
te monteren koellichaam. 

leds in straatverlichting, die wèl voldoende 
licht op de weg brengen is hiermee eindelijk realiseerbaar.
overige toepassingen kunnen zijn bakenverlichting, verlichting van 
gebouwen of sportvelden etc.

DC/DC converters voor 
elektrische voertuigen

Deutronic heeft met de DvcH serie Dc/Dc 
converters ontwikkeld afgestemd op hybride 
en elektrische voertuigen. Deze zet de hoge 
Dc accuspanning van soms wel 570vdc om 
naar gangbare niveaus van 12 of 24vdc. 
Door zijn robuuste opbouw en ingegoten 
constructie is deze uitermate geschikt voor 
voertuigen.

•  Uitvoeringen in verschillende vermogens en 
Dc inputs (130 ~ 780vdc)

•  Compliant met EN60950, EN50155, 
En1175, Iso20898, En60204

•  Zowel parallel als in serie schakelbaar en 
als redundant systeem

• Beschermklasse IP67; ingegoten constructie
• Werktemperatuur -40 ~ +75°C
• Optioneel: remfunctie

naast tractietoepassingen kan de DvcH ook ingezet worden, 
voor andere systemen waar een hoge Dc spanning omgezet moet 
worden. Zonnepanelen zijn hiervan een mooi voorbeeld.DEU14

Informatie:

CIT81
Informatie:

Voor aanvullende informatie vul de antwoordkaart in of online 
www.elincom.nl/antwoordkaart
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De ttIt van Block is een mobiele voedingsunit die bestaat uit een scheidingstransformator en 
een elektronische controlemodule voor het bewaken van de isolatie. Dit biedt een optimale 
bescherming voor het personeel en een ongestoorde werking van de apparatuur in een 
ongeaarde werkomgeving.

Specificaties:
• 2000VA
• Scheidingstransformator volgens IEC 61558-2-4
• Optische status aanduiding
• Beveiligd tegen kortsluiting en overbelasting
• IP65

Deze unit is bedoeld voor het gebruik in een niet-geaarde omgeving zoals een mobiele 
laboratoria, zendwagens voor televisie, mobiele units bij calamiteiten, maar ook It server 
ruimten.

De nieuwe medische scheidingstransformatoren van Block voldoen aan de IEC1558-2-15 
en zijn daarmee geschikt om toe te passen in energievoorziening van medische ruimtes 
en als scheidingstransformator voor een medisch apparaat.
De serie is standaard verkrijgbaar van 1350vA tot 8000vA. Primair 230v en secundair 
is zowel 115 als 230v beschikbaar.

Specificaties:
•	 Vermogen: 1350VA tot 8000VA
•	 Ingangsspanning: 230V
•	 uitgangsspanning 115/230v
•	 Inschakelstroom <12x Inom
•	 Kortsluitspanning ≤3%
•	 nullastspanning ≤3%
•	 staande (ttms) en liggende bouwvorm (ttml)

Block kan op aanvraag ook klantspecifieke uitvoeringen ontwikkelen en produceren, om 
zo altijd een passende oplossing te bieden, ook niet-medische applicaties.

een krachtig uPS-systeem laat van zich horen
Dikwijls is het wenselijk om tijdens een netstoring een installatie of machine nog 
enige tijd te laten doordraaien om een proces veilig af te kunnen sluiten of om 
een tijdelijke voedingsdip op te vangen. uPs systemen worden hier al vele jaren 
voor gebruikt. Steeds vaker wordt er gebruik gemaakt van een 24Vdc UPS-en 
omdat deze veel efficiënter en voordeliger zijn dan de 230vac varianten. 

met de Power vision 24vdc uPs van Block is het nu ook mogelijk om de 
gebruiker te waarschuwen per email. niet alleen storingen, maar ook de status 
van de batterij of de conditie van het net kan gecommuniceerd worden zonder 
ingewikkelde of dure apparatuur van derden. Block levert eenvoudig instelbare 
software welke gebruik maakt van de in de installatie voorhanden zijnde 
Windows platform bijvoorbeeld op een (industriële) Pc. De uPs en Pc zijn 
met Rs232 aan elkaar verbonden, het Windows platform moet een aansluiting 
met internet hebben.

De uPs van Block zorgt voor een optimale laadstroom met een 
temperatuursensor en conditioneert de batterij voor een langere levensduur.
met de Power vision reeks, heeft Block een zeer uitgebreid programma aan 
geschakelde voedingen en UPS-en, maar ook de benodigde accessoires zoals 
zekering- en redundantiemodulen. 

BLO19
Informatie:

BLO18
Informatie:

BLO2
Informatie:

Veilig werken in ongeaarde omgeving

Medische scheidingstransformatoren 
voor veiligheid
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Meest efficiënte 250W voeding
XP power is als fabrikant van hoogwaardige voedingen voor industriële, medische en militaire 
applicaties, ook in staat zeer compacte voedingen te ontwikkelen met zeer hoge efficiëntie 
getallen. De ccm serie luchtgekoelde single output Ac/Dc voedingen van 250W hebben 
een efficiency tot 95%. Ze zijn hierdoor de beste op de markt verkrijgbaar en zelfs in 
vergelijking tot overige aanbieders tot 75% efficiënter. 
Door de interne opbouw in quasi-resonant topologie, is ook het EMC gedrag veel gunstiger 
dan hard geschakelde voedingen.

Eigenschappen:
•	 250W (300W piek voor 500ms)
•	 Input: 80-275Vac
•	 Output: 12, 15, 24, 28, 36 of 48Vdc
•	 luchtgekoeld
•	 Zeer hoge efficiëntie 95%
•	 EMC: Class B
•	 Industriële, It en medische veiligheidsgoedkeuring

De ccm serie is door zijn elektrische specificaties maar ook door zijn mtBF van 365.000 
uur (MIL-HDBK-217F bij 25°C) uitstekend geschikt voor toepassingen waarbij kwaliteit en 
duurzaamheid hand in hand moeten gaan.

Netadapters met 
extreem laag stand-by 
vermogen
De ETC en ESC serie tafel- en stekkeradapters van Deutronic worden 
vervangen door de Etcxxg en de Escxxg. Aan het uiterlijk van de 
adapter verandert er niets, echter de nieuwe serie voldoet aan de nieuwe 
cEc level Iv eisen. Hiermee hebben de netadapters een extreem laag 
stand-by vermogen van minder dan 500mW.

Deutronic heeft adapters van 5W tot 
250W verkrijgbaar met verschillende 
uitgangsspanningen en aansluitingen.

XP99
Informatie:

Schakelkast ventilatormodules
seifert mtm systems biedt verschillende ventilatoroplossingen voor de diverse toepassingen, waaronder ventilatoren 
voor Emc gevoelige omgeving, complete 19” trays en betrouwbare dakventilatoren voor op schakelkasten.  
Er zijn ook oplossingen voor kleinere koelvermogens waaronder het programma recirculatie-ventilatoren.  
Deze bestaan in de regel uit 2 elementen. Een rooster voor koude lucht inname, onderin de kast, al dan niet met 
een luchtfilter en/of Emc afdichting; hierin bevindt zich de ventilator. En een warme lucht uitgangsrooster, bovenin 
de kast, wederom met of zonder luchtfilter en Emc afdichting.
 
Er zijn 5 verschillende types, van 23 tot 520m³/uur en 42 tot 160Pa (bij 50Hz). 
 
Algemene kenmerken:
•  Voeding 230Vac
•  MTBF 45.000 en 50.00 uur
•  Behuizing ABS kunststof gecoat grijs RAL 7035
•  IP54 / NEMA 12
•  Uitwisselbare filtermatten in verschillende filterklasse
•  Optionele EMC ramen
•  Voorzien van CE, UL en cUL keurmerk

seifert mtm systems is gespecialiseerd in industriële ventilatorunits, warmtewisselaars, 
airconditioners en peltierkoelers voor gebruik in schakelkasten zowel indoor als outdoor.

SEI99
Informatie:

DEU19
Informatie:
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Cilindrische Lithium batterijen
BE-Power ontwikkelt en confectioneert Lithium Ion cellen van Molicel met een geïntegreerd 
battery-management-system (BMS) tot battery packs.
 
De reden om te kiezen voor cilindrische li Ion cellen is vaak ingegeven door de applicatie, 
zowel bouwvorm als mechanische stabiliteit kan een reden zijn.  
Bijvoorbeeld in handheld devices past een ronde cel eenvoudig in het handvat. En de 
cilindrische cellen zijn veel beter bestand tegen externe invloeden als schokken en stoten 
dan bijvoorbeeld platte lithium polymeer cellen. 
 
Afhankelijk van de applicatie worden de cellen gekozen, Molicel heeft daarvoor 3 series:
•	  High Rate cells – LiNiMnCoO2 en LiFePO4:

temperatuur ongevoelig; geschikt voor hoge stromen en grote capaciteit per individuele cel, zeer stabiel met de 
langste levensduur, afmetingen zijn iets groter; toepassingen elektrische voertuigen, grotere applicaties.

•	  Power Cells – LiMnO2:
voor multi cel applicaties met hogere capaciteiten en puls belastingen zoals elektrisch gereedschap.

•	  Energy Cells – LiCoO2: 
economische oplossing veelal voor multi-cel applicaties met constante hoge spanning, toepassing voor gelijkmatige 
belasting zoals consumer producten, notebooks etc.

molicell biedt zeer stabiele uniforme cellen. De cellen zijn onderling erg homogeen, zowel de capaciteit als de spanning. Het is een maat 
voor de kwaliteit en bevorderlijk voor de cycle life time van het complete battery pack.

Battery packs van BE-Power zijn –made in Germany–, waarbij support een groot voordeel is.

Thin films zonnepanelen 
en modules
solar cells is sinds 1987 gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van amorphe silicium ofwel thin 
film solar modules. 
 
Solar Cells heeft 3 productgroepen:
•	  SM serie: 

zonnepanelen met een kunststof polymeer frame, met een connector aansluiting in de 
rand

•	  SM AL serie: 
zonnepanelen als de sm serie maar met een extra aluminium frame daaromheen, met 
een connector aansluiting in de rand

•	  SP serie: 
rechthoekige oEm glasplaten, afgedekt met een coating op de achterzijde en met 
een onbewerkt gesneden rand

Deze zonnepanelen zijn verkrijgbaar van 2 tot 14Wp in 14,5v als standaard, 
maar solar cells maakt op klantenwens ook speciale uitvoeringen, met andere 
spanningen of afmetingen al met kleine oplages.

BE99
Informatie:

SOL01
Informatie:

BJB99
Informatie:

Soldeerloos monteren 
powerleds
Het Duitse BJB heeft voor de Citizen CL-L103 en CL-L233 serie powerleds, een 
gecombineerde aansluitconnector en aandrukframe ontwikkeld. nu kunnen de leds 
zonder te solderen, op een koellichaam of in behuizing geplaatst worden. 
De aansluitingen met veerdrukklem, zijn geschikt voor AWG22 - AWG20, 
massieve draden 0,25~ 0,5mm². Een ingebouwd veercontact maakt contact met 
de led.  

De eenvoudige montage en demontage maakt het mogelijk om 
bestaande armaturen eenvoudig te upgraden met een nieuwere 
generatie leds. Deze connector heeft een beperkte invloed op het 
lichtbeeld, kan niet gebruikt worden in combinatie met een lens maar wel 
met de meeste reflectoren.
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xTCA: mTCA speciaal voor research 
Op verzoek van diverse research organisaties heeft Elma-Trenew een 
microtcA testsysteem ontwikkeld welke voldoet aan de xtcA for Physics and microtcA.1 
specificaties. Dit nieuw ontwikkelde platform kan gezien worden als een mtcA systeem met 
rear I/o voorzieningen.

Het ruimte besparende 42HP half brede 19” systeem heeft naar keuze, de capaciteit voor 
twaalf double width mid-size AMC’s (6 in de voorzijde en 6 in de achterzijde) of één double-
width, full-size AMC, voor bijvoorbeeld de CPU en tien double-width, mid-size AMC’s. 

Dit systeem kan modulair gekoppeld worden aan een identiek systeem, zodat in één 19” rack 
2 systeemplatforms geplaatst kunnen worden voor redundantie of voor uitbreiding van de 
capaciteit.

Sinds 2009 werkt, onder auspiciën van het PICMG consortium, een -xTCA 
expert-team aan gerichte oplossingen aan standaarden welke zijn geoptimaliseerd 

voor toepassingen in fysisch onderzoek. Deze wetenschappelijke markt heeft behoefte 
aan speciale functionaliteit welke niet gedefinieerd zijn voor AtcA en mtcA.

met dit nieuwe system heeft Elma een voortrekkersrol in “xtcA for Physics” bewezen. 

Idtronic introduceert de nieuwe BLUEBOX UHF Evaluation Gate voor ISO 18000-6B/C EPC Glass1 Gen 2 tags. Dit 
is een flexibele RFID lees-/schrijfmodule speciaal om lange afstand UHF applicaties te ontwikkelen en wordt geleverd 
met alle benodigde hard- en software, waaronder tools en drivers voor Windows, demo applicaties en source code. 
ook kan men gebruik maken van directe volledige support van Idtronic voor ontwikkelaars.

De geïntegreerde UHF processor is geschikt om tags met Europese, Amerikaanse en Japanse frequenties tot 10 meter 
te kunnen lezen.

Overige kenmerken:
•	 Ondersteund ISO 18000-6 B/C (incl. C1G2) 
•	 Externe antennes IP65
•	  vermogen softwarematig instelbaar maximaal 33dBm
•	 Rs232/Rs485 of Ethernet of Profibus interface 
•	 2 relais outputs 
•	 2 optisch gescheiden digitale inputs 
•	 cE approved en IP65 behuizing

uHF long range applicaties zijn onder andere logistieke functies binnen industriële omgeving, in magazijnen en 
als toegangscontrole.
De Idtronic Bluebox RFID systemen bieden een grote verscheidenheid aan controllers, lezers en antennes voor lF, 
HF en UHF RFID applicaties zowel voor Short-Range, Mid-Range als Long-Range. 

Drive voor onwisbare SD kaarten
usB Drive Plus W van Altec is een sD flash card drive geschikt voor het beschrijven van WoRm kaarten. 
WoRm is een nieuwe innovatieve fraudebestendige wijze van dataopslag en staat voor Write once 
Read Many. Deze SD cards kunnen éénmalig beschreven worden waarna de data onmogelijk 
nog gemanipuleerd kan worden zonder de flashcard fysiek te vernielen. Als de card eenmaal 
beschreven is blijft de data 100 jaar leesbaar op de card. Data kan wel toegevoegd 
worden aan de sD card.

voor het beschrijven van WoRm sD kaarten is een specifieke drive nodig welke 
Altec als een van de weinigen aanbiedt. 
Altec heeft daarvoor een development kit beschikbaar bestaande uit een externe 
usB drive, 5 stuks sandisk 1gB WoRm sD cards en software in de vorm van 
voorbeeldprogramma’s en source code. 
Daarbij biedt Altec zonodig telefonisch en mailsupport om de applicatie te ontwikkelen.
De usB Drive Plus W drive is uitermate geschikt om WoRm kaarten te beschrijven voor bijvoorbeeld 
gemeentearchieven of branches waar een gegarandeerde datazekerheid is vereist zoals bij bancaire, medische, 
notariële, fiscale of justitiële stukken. 

IDT99
Informatie:

ELM99
Informatie:

Long range rFID uHF development kit

ALT99
Informatie:
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Snelste SATA SSD tot 1TB capaciteit
De Pretec P4000 solid state disk is veruit de snelste 2,5” SATA SSD ter wereld met een lees-/schrijfsnelheid 
van 285 en 275 mB/s. De verkrijgbare capaciteit is vanaf 64 tot 512gB, maar Pretec komt binnenkort met 
een 1tB uitvoering.  
De P4000 solid state disk is uitgerust met mlc nAnD flash, maar door een verfijnd wear levelling algoritme 
is de levensduur 80 maal die van gangbare solid state disks 
Overige specificaties:
•	 sAtA I/II interface 
•	 Support SMART (Self-Monitor Analysis and Reporting Technology)
•	 ondersteund het tRIm commando in Windows 7 voor de beste prestaties
•	 IOPS: 16,000 (4KB)
•	 Geïntegreerde ECC functie tot 24 bytes per 512-byte sector
•	 optioneel zelfvernietigingfunctie in 0,1 seconde
•	 Data integriteit tijdens voedingonderbrekingen
•	 Werktemperatuur: 0 ~ +70°C (optioneel -45 ~ +85°C) 
•	 mtBF>2.000.000 uur
•	 5 jaar garantie 

De P4000 is bestemd voor de high-end work stations en zware applicaties in kantooromgeving. 
Pretec heeft naast solid state disks ook flash cards met record capaciteiten en de hoogste transfer snelheden in zowel consumer als industrial 
grade tegen zeer concurrerende prijzen. 

Powerleds met 100% overdrive
met de nieuwe “c” generatie geeft citizen Electronics haar Powerleds bijna 
10% hogere intensiteit bij een gelijkblijvend vermogen. Daarbij mag deze 
Powerled continue met een dubbele stroom worden aangestuurd. 

100% overdrive, dus een 3 Watt led mag als 6 Watt ingezet worden.

Hierdoor is er een veel hogere lumen output voor een lagere prijs, maar 
zakt de efficiency enigszins. De koeling moet aangepast worden aan deze 
“overdrive” situatie. De maximale junction temperatuur is nu gesteld op 140ºc.

De ”C” generatie Powerleds worden geleverd volgens de MacAdam step-
3 standaard, wat betekent dat er nauwelijks kleurverschil meer is tussen de 
verschillende productie runs. Hierdoor zal elk led-armatuur, uitgevoerd met 
citizen Powerleds, altijd dezelfde kleurweergave en uitstraling hebben. 

met High Power leds en High Wattage leds bewijst citizen niet alleen 
technisch zeer innovatief maar ook vooruitstrevend te zijn. citizen 
vereenvoudigt ook de toepasbaarheid, verhoogt het productiegemak voor 
OEM-ers en verlaagd de lumen per euro verhouding, waardoor de powerleds 
breder inzetbaar zijn.

Led vervanger voor Mr16 halogeen
De nieuwe generatie Citizen CL-L251 levert 290 lumen bij een kleurtemperatuur van 3000K met een goede kleur rendering van Ra85. Dit is 
vergelijkbaar met de standaard 20W mR16 halogeen lamp.  
Deze powerled heeft een efficiency van 106 lumen per Watt terwijl een halogeen lamp slechts 16 lumen per Watt heeft. met een 
stuurspanning tussen de 9 en 10v, kan deze led gebruikt worden in een retrofit 
behuizing als vervanging voor de standaard halogeen lamp. 
 
Naast de besparing op de onderhoud- en energiekosten dissipeert de Citizen led 
veel minder warmte dan een halogeenlamp. Bij toepassingen in een koeling of retail 
omgeving kan dit ook voordelen bieden door minder inzet van een koelinstallatie of 
airconditioner. 
De levensduur van een mR16 halogeenlamp is slechts 4000 uur, 
terwijl de CL-251 een levensduur heeft van minimaal 40.000 uur of 
4,5 jaar continue gebruik. 
 
De Citizen CL-251 is beschikbaar in de kleurtemperaturen 2700 tot 
5000K met 425 lumen bij 4.5W. 

PRE99
Informatie:

CIT80
Informatie:

CIT82
Informatie:
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FiveLeD Modules...
veel licht vanuit een compacte print
De nieuwe FiveLED modules van Vossloh-Schwabe zijn verkrijgbaar met een lichtopbrengst van 1250 lm vanuit een 
printplaat met een diameter van maar 76mm. Op deze modules zijn 5 stuks Cree XR-E LED’s geplaatst in wit of 
warm wit. 

De modules moeten worden aangesloten op een stroombron, terwijl meerdere modules eenvoudig gekoppeld 
kunnen worden met een plug-in contact. De individuele leds kunnen uitgerust worden met lenzen.

Door de compacte bouw past de FiveLED module in veel applicaties zoals geïntegreerd in 
armaturen, bouwkundige verlichting of voor up-lights. 

Analoog solid state relais 
zonder eMC vervuiling
celduc solid state relais heeft een uniek analoog lineair solid state relais ontwikkeld met het full wave principe. Dat betekend dat het relais 
meer of minder volledige sinussen door kan laten per tijdseenheid. Met een analoog ingangssignaal van 0-10V wordt de uitgang 0-100% 
uitgestuurd.
Door deze wijze van schakelen in de sinus van de belastingzijde, ontstaat er veel minder Emc vervuiling als bij het 
gangbare principe van fase-aansnijding. 
Het robuuste relais heeft een I²t waarde van 4513 A²s, de afzekering 
kan dus met een normale installatieautomaat gebeuren.

Overige kenmerken:
•	 Ingang 0-10V
•	 Uitgang 160-450Vac, 40-70Hz met 1200V piek
•	 75A thyristor
•	 on state dynamische weerstand 4,8mΩ
•	 off state lekstroom 2mA
•	 Werktemperatuur -40 ~ +90°C
•	 IP20 afscherming

Een typische toepassing van het so3 relais van 
celduc is het aansturen van 18kW 400vac 
weerstandsbelastingen zoals bijvoorbeeld 
infrarood lampen.

LeD D(r)iver waterdicht
XP power brengt met de lDA reeks een lED drivers op de markt geschikt voor toepassingen bij 
extreem zware omgevingsinvloeden.
De lDA is een IP67 genormeerde led driver verkrijgbaar van 50 tot 120 Watt, vrij te kiezen als 
spanning- of stroombron met een uitstekende efficiëntie tot 94% en een power factor correctie tot 
0,99.

Overige kenmerken:
•	 Breed ingangsbereik 90-305Vac
•	 Output spanning: 12, 18, 24, 36, 42, 48, 54 of 105Vdc
•	 Output stroom: 350 tot 5950 mA
•	 Werktemperatuur: -35 ~ +70°C
•	 Watervast, IP67
•	 Emc En61347, ul8759, class B

De IP graad, maakt dat alle drivers tot 1 meter waterkolom waterdicht zijn en uitstekend geschikt 
zijn voor outdoor toepassingen met behoefte aan grotere vermogens zoals straatverlichting, 
verlichting in tunnels, verlichte wegbewijzering, lichtbakens, het 
uitlichten van gebouwen etc.

VSO99
Informatie:

XP98
Informatie:

CEL99
Informatie:
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Supercaps naar 1K Farad
Vinatech heeft recentelijk een P-EDLC Hy-Cap van 800F ontwikkeld.
met de komst van vHc2R3807mg benadert deze supercap de 1kF in een bescheiden 
bouwvorm van slechts Ø 35 x 70mm.
De reeks EDLC en P-EDLC supercaps varieert nu van 1,5F t/m 800F, bij spanningen van 
2,3V-5,4Vdc en verkrijgbaar in radiale en axiale bouwvorm.
 
De caps hebben volgende voordelen:
•	 lage inwendige weerstand
•	 lage inwendige stroom
•	 Life cycle vanaf 250.000 tot 500.000 laad-/ontlaadcycli
•	 Zeer hoge energiedichtheid

De toepassingen van supercaps zijn legio. vooral als alternatieve batterij, als ondersteuning voor 
het dragen van piekvermogens of het opslaan van snel gegenereerde energie bij bijvoorbeeld 
terugleveren van rem-energie in voertuigen en liften.

5mm smal relais
Het nieuwe APF relais is de opvolger van het veelgebruikte APE 
relais. Panasonic heeft het relais op een aantal punten verbeterd met 
als doel de betrouwbaarheid en levensduur verder te verhogen.
met een breedte van maar 5mm is het APF relais geschikt voor 
toepassingen met een grote componentdichtheid. 

Overige kenmerken:
• Schakelcapaciteit 8A - 250Vac ohms
•  Schakelcapaciteit 3A - 250Vac / 2A / 24Vdc inductief 

(IEC60947-5-1 AC15 en DC13)
• Uitvoeringen met 1A maak of 1C wisselcontact
• Spoelspanning varianten van 4,5 tot 60Vdc
• Gesealde behuizing
• Keurmerken UL, cUL en VDE.

typische applicaties voor dit relais zijn Plc en 
interface modules en industriële schakelmodules.

Signaalrelais voor hoge inschakelstromen
De ontwikkeling van elektronische componenten staat onder grote 
druk om kosten te besparen en om steeds kleinere componenten te 
ontwikkelen voor een breder toepassingsgebied.
Met de nieuwe TX –TH relais serie heeft Panasonic het assortiment 
uitgebreid met uitvoering die speciaal geschikt is voor inschakelstromen 
tot 7.5A (250ms) en een continue stroom tot 1.5A (cos φ 0,4). onder 
deze condities hebben deze relais een levensduur van 200.000 
schakelingen.

Panasonic relais lopen altijd voorop wanneer het aankomt op de 
miniaturisering met behoud van de hoogste kwaliteit. De focus bij 
ontwikkeling van nieuwe relais ligt op het vermogen om inductieve of 
capacitieve belastingen te schakelen.
typische toepassingen kunnen zijn in 
luchtbehandelingsystemen of de aansturing van 
motoren en robots.

VIN99
Informatie:

PAN55
Informatie:

PAN56
Informatie:
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De ideale behuizingen voor 
meet- & regeltechniek
Met de modulaire opbouw van de CombiCard 5000–7000 behuizing worden de 
eisen voor een modern flexibel behuizingsysteem optimaal ingevuld. 
Er zijn modules voor de frontzijde, een basis middenstuk en een rugzijde. Deze 
kunnen in alle vereiste combinaties ingezet worden, ook zonder basisdeel.

Kenmerken:
•	 grote variatie in de breedtes en de dieptes, 
•	 snelmontage zonder schroeven,
•	 Beschermingsklasse IP 66,
•	 met of zonder ventilatiesleuven
•	 tot dubbele klemmenruimte mogelijk voor eenvoudige en geordende bedrading 
•	 Verschillende slot- en afsluitmogelijkheden
•	 Frontdelen transparant, gesloten, membraantoetsenborden of frontfolies
•	 Inbouwmogelijkheid voor 19” modules, ook IEEE
•	 Inbouwmogelijkheid voor DIN-rail en montageplaat
•	 Behuizingmontage voor schroefmontage en inbouw in een kastenwand 
•	 veel accessoires verkrijgbaar

Bopla biedt met de CombiCard alle mogelijkheden om meet- & regelapparatuur 
economisch, veilig en functioneel onder te brengen,.

Connector met 
uitvalbeveiliging
Kabelconnectoren die op printheaders passen zijn in de regel eenvoudig los te 
maken en kunnen lostrillen. voor situaties waar dit vermeden moet worden heeft 
PtR een nieuwe kabelconnector ontwikkeld de AK133. Deze is voorzien van een 
borging inde vorm van een V-vormige rand aan de zijkanten van de connector. 
na montage van de draden kan de connector op de pinheader geplaatst worden 
waarbij de V-vormige rand onder de deksel van de behuizing valt en de connector 
fixeert. De connector kan hierdoor wel in de behuizing aangesloten worden maar 

niet meer eenvoudig los komen of los trillen. 

Het kabeldeel is verkrijgbaar van 2 tot 12 polen, is geschikt tot 
250v/8A (vDE) en 300v/8A (ul) en heeft een rastermaat van 
5 mm. Het printdeel is de gangbare AK130 serie.

LTW overgenomen 
door Amphenol
ltW, fabrikant van waterdichte connectoren is overgenomen door het Amphenol 
concern. Amphenol is één van de grootste fabrikanten voor high end connectoren 
voor automotive, industriele, It, medische en militaire toepassingen. De merknaam 
ltW wordt in de toekomst Amphenol ltW.

Elincom blijft Amphenol ltW partner voor de Benelux.

BOP52
Informatie:

PTR09
Informatie:

LTW99
Informatie:

Amphenol
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Low-cost miniatuur adapter
Met de kleine testadapter WA-M1200 biedt GPS een kleine low-cost testadapter 
met een parallel aandrukmechaniek. De buitenafmeting van de adapter is 
200x250x190mm, terwijl de maximale testoppervlakte 100x160 mm, Eurokaart 
formaat is. Een montagesteun is aanwezig voor twee 25 polige sub-D connectoren, 
als interface naar een testcomputer. optioneel is een vergrendeling mogelijk met een 
elektromagneet, waardoor de test nog meer geautomatiseerd kan worden. 
 
Deze testadapter is ook verkrijgbaar als tandemadapter om de dode tijd tijdens testen 
op te vangen. De operator kan om en om testen en de print wisselen, waardoor de 
testtijd per print gereduceerd wordt. De metalen behuizing heeft aan de achterzijde de 
mogelijkheid om interface blokken te monteren, zoals die gebruikt worden bij vacuüm 
testadapters. Deze adapter is leverbaar met en zonder PAP plaat, dit is 
een verende plaat die de testpennen beschermd tegen beschadiging. 

Klant specifieke oplossingen 
kunststof en contacten
naast de standaard connectoren ontwikkelt PtR zich daarnaast meer als partner voor klantspecifieke 
oplossingen. Een voorbeeld is de ontwikkeling van een relaisvoet voor toepassing in een tractieapplicatie. 

De klant gebruikte voorheen een relaisvoet, opgebouwd rond een standaard AK3750 connector van PtR, 
waaraan specifiek ontwikkelde contactdelen handmatig gesoldeerd werden. Dit is bewerkelijk, en de 
kwaliteit niet altijd goed reproduceerbaar. De klantwens is dit toegeleverd te krijgen als een gecontroleerd, 
standaard product. 

met de kennis van PtR van contactdelen gecombineerd met het kunststof spuitgietproces, is er een nieuwe 
relaisvoet ontwikkeld met een speciale contactveer. Het tijdrovende 
soldeerwerk aan de relaisvoeten is hierdoor niet meer nodig. 

De relaisvoetfamilie is aangevuld met schroef –en steekaansluitingen en 
wordt compleet door PtR geproduceerd en getest.

De klant, PtR en Elincom hebben door korte open 
communicatielijnen en regelmatige persoonlijke contacten 
over en weer, een constructieve oplossing ontwikkeld en dit 
project tot een succes gemaakt.

Kleine buzzer met groot volume
star heeft met de mlt serie een kleine smD buzzer met groot volume gemaakt. Indien 
voorzien van een stuurcircuit van 3,6v kan deze buzzer een volume halen van 103dB. 
De buzzer is verkrijgbaar met de opening aan de zijkant of opening aan de bovenkant.

Specificaties:
•	 spanning 12vpp, operationeel 8~16vpp
•	 Frequentie 1500 Hz
•	 Werktemperatuur -40 ~ + 85°C
•	 Afmetingen Ø14,7 mm x 12,5mm, smD 

STA54
Informatie:

GPS89
Informatie:

PTR51
Informatie:



ELINCOMMUNICATIE

11

elincom electronics B.V.
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Elincommunicatie is met de 
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Introductie eMC – eSD Vereniging
Elincom electronics wil een betrokken kennispartner zijn voor haar klanten. Als leverancier van Emc filters en componenten, die invloed hebben 
op het Emc gedrag van een schakeling, is het noodzakelijk op de hoogte te zijn en blijven van deze specialistische niche in het vakgebied 
elektrotechniek en elektronica.

De Nederlandse EMC-ESD Vereniging is een kennisnetwerk van ongeveer 160 professionals op het gebied van EMC en/of ESD. De leden 
houden zich bezig met het vakgebied als gebruiker, expert of als leverancier van informatie, diensten of producten en materialen.

De vereniging is gestart door experts die zich bezig houden met onderzoek, ontwikkelingen, advisering en/of doceren. In de loop der jaren is 
de vereniging uitgebreid met leveranciers van materialen en test- of meetinstrumenten, met intermediairs maar ook met gebruikers, om kennis te 
verwerven over EMC-ESD. 
 
De Nederlandse EMC-ESD Vereniging biedt:
•	 toegang tot een netwerk van specialisten
•	 Kennis over Emc normen
•	 support met de helpdesk
•	 Het huisorgaan Emc/EsD Praktijk en Elektronica

Er is de mogelijkheid om deel te nemen in werkgroepen en commissies om 
zo invloed uit te oefenen op regelgeving en normering. Er zijn interessante 
bedrijfsbezoeken en excursies. Daarnaast organiseert de vereniging jaarlijks de 
Emc praktijkdag met een lezingenprogramma en een kleine beurs. Dit jaar op 27 
oktober op de Hogeschool van Amsterdam. 

Bent u professioneel betrokken bij EMC/ESD of bent u juist geïnteresseerd in het 
vergaren van kennis? Kijk dan eens op www.emc-esd.nl of neem contact met ons 
op: Danny Langbroek; 010-2640270 of d.langbroek@elincom.nl

Elincom electronics is al meer dan 10 jaar lid van de vereniging en actief binnen 
het bestuur.
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