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'Feel the Power' van een nieuwe
generatie
Die nieuwe Motion Controller-serie V3.0
DUURZAAMHEID

Een nieuw dak waar wat in zit
FAULHABER gebruikt de kracht van de zon
om stroom op te wekken
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Beste lezers,
Al jaren is connectiviteit een van de belangrijkste trends in de branche. De onderdelen die in machines en installaties worden gebruikt worden steeds slimmer; ze
krijgen instructies en communiceren realtime met processturende techniek via
veldbussystemen zoals EtherCAT. Dit is een aanpak waarbij de 'drijvende kracht'
in automatiseringssystemen, aandrijfsystemen en in het bijzonder de besturingssystemen, een belangrijke rol spelen. Wij hebben daarom besloten om een nieuwe generatie motion controllers te ontwikkelen die op dit gebied niets te wensen
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overlaat. Lees ons productnieuws op pag. 22 voor meer informatie hierover.
Nog een nieuw en veelbelovend initiatief komt van progenoX GmbH, zij hebben de 'zippermast' ontworpen. Ontdek hoe het buitengewone constructieprincipe van deze nieuwe telescooptechnologie ondersteund wordt door
DC-miniatuurmotoren van FAULHABER.
Lees in deze uitgave ook hoe we na vijf jaar intensieve samenwerking de mee-
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respectieve eigenaren. Het copyright op de
artikelen berust bij de uitgever. Reproductie
of elektronische bewerking, ook van samenvattingen, is uitsluitend toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

st levensechte bionische handprothese ter wereld hebben ontwikkeld, welke
sleutelrol onze aandrijfoplossingen spelen in anesthesie-beademingssystemen
en hoe twee motoren van FAULHABER orde kunnen aanbrengen in industriële
schakelkasten.
Veel plezier met deze en vele andere spannende onderwerpen.
Met vriendelijke groet,

Verschijning en abonnementen:
FAULHABER motion verschijnt twee maal
per jaar en wordt klanten, belangstellenden
en medewerkers van FAULHABER kosteloos
toegestuurd.
Indien dit magazine u nog niet persoonlijk
is toegezonden en u geïnteresseerd bent in
verdere edities, kunt u zich registreren via:
www.faulhaber.com/motion
De Faulhaber motion is nu ook als app
beschikbaar.

Dr. Fritz Faulhaber
Directeur-aandeelhouder

www.faulhaber.com/motion
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NIEUW

K R AC H T E N C ON T ROL E
DE N I E U W E S E R I E 102 4 … S R

M E E R I N F O R M AT I E

www.faulhaber.com/news

Nauwkeurige regeldynamiek is bij de SR-serie met
edelmetaalcommutatie van FAULHABER een garantie. Bij de nieuwe motorserie 1024 ... SR wordt deze
bovendien aangevuld met een indrukwekkend vermogen. Uitgerust met een passende tandwielkast
bereikt de 1024 ... SR-serie (diameter 10 mm) een
uitvoerkoppel van 300 mNm. Dat komt ongeveer overeen met het dubbele vermogen van vergelijkbare
motoren van andere fabrikanten. De 1024 ... SR-serie
kan verschillende belastingen aan met een rustige
snelheidssynchronisatie en een laag geluids- en trillingsniveau. Bovendien kan de serie door middel van

een goed afgestemd aanbod aan tandwielkasten,
encoders en Speed en Motion Controllers optimaal
worden aangepast aan veeleisende toepassingen
zoals draagbare apparatuur of optische uitrusting.

DE K LEINE U W E
VA N U I T D E R U I M T E

M E E R I N F O R M AT I E

www.telematik-zentrum.de
www.faulhaber.com/news
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UWE is een serie zogenaamde picosatellieten met
een lengte van 10 cm en een gewicht van slechts
één kilo. Dankzij innovatieve techniek draaien deze
kleintjes al meer dan twee jaar in een baan rond de
aarde en sturen ze van 800 km hoogte gegevens
door aan de aarde. UWE is een onderzoeksproject
van studenten lucht- en ruimtevaarttechniek van
de universiteit van Würzburg met de specialisatie
techniekminiaturisatie. De gegevens die het UWEproject oplevert worden gebruikt om de communicatie te verbeteren van 'grotere' satellieten die

KORT NIEUWS

bijvoorbeeld bij aardbevingen driedimensionale
beelden van het getroffen gebied kunnen maken.
FAULHABER is erg blij aan boord te zijn van dit project en UWE te kunnen ondersteunen met hoogwaardige microaandrijftechniek.

SUCCE S VOL
R A K ET T E N R EC YCL E N
Met de draagraket Falcon 9 heeft het commerciële ruimtevaartbedrijf SpaceX een succesvolle en
baanbrekende bijdrage aan de ruimtevaart geleverd. Falcon 9 werd gelanceerd vanaf Cape Canaveral in Florida, zette op 200 km hoogte 11 satellieten uit en zweefde in een boog terug naar de
aarde waar hij ongeveer 10 minuten na zijn lan-

cering weer rechtop landde. Om de draagraketten nog zuiniger te maken wordt er momenteel
gewerkt aan een manier om het brandstofverbruik
te minimaliseren. Een speciaal brandstof-trimventiel, aangedreven door robuuste en betrouwbare
FAULHABER-servomotoren, zorgt daarbij realtime
voor de optimale mengverhouding.

M E E R I N F O R M AT I E

www.faulhaber.com/news

Afbeeldingen:
Space Exploration Technologies

NIEUW

HIGH PR ECISION – DOOR
OP T ISCH M E ET PR I NCIPE
De nieuwe optische encoders IER3 en IERS3 van
FAULHABER onderscheiden zich door hun hoge
signaalkwaliteit en resolutie en daarnaast door
hun buitengewoon compacte formaat. Dit laatste
aspect is het resultaat van een innovatieve single
chip-oplossing die het mogelijk maakt om LED, fotodetectoren, analyse-eenheid en interpoleerstappen
te integreren in een zeer kleine ruimte. De motoren
zijn hiervoor slechts 15,5 – 18,5 mm langer geworden.
Met de hoogste resolutie in zijn klasse maakt de IER3
een duidelijk statement – tot 10.000 impulsen per
omwenteling maken een zeer grote regeldynamiek

mogelijk en een uiterst nauwkeurige synchronisatie.
De nieuwe encoders zijn daarom de ideale oplossing
voor zeer nauwkeurige positioneringstoepassingen,
zoals bijvoorbeeld in de farmaceutische techniek,
meettechniek, halfgeleiderproductie, laboratoriumautomatisering en in optische systemen. Dankzij hun
resistentie voor sterke magnetische velden zijn ze
ook zeer geschikt voor toepassing in tomografen en
beeldverwerking.
king.

M E E R I N F O R M AT I E

www.faulhaber.com/news
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ZIPPERMAST
tussen
rolmaat en ritssluiting
KRUISING

Een op afstand bestuurbaar rupsbandvoertuig met het formaat van een skelter
stopt vlak voor een manshoge muur. Dan schuift hij zijn ingebouwde mast
uit waarop een kleine camera gemonteerd is. Ineens heeft hij onbelemmerd
zicht op de situatie achter de muur. Dit onbemande verkenningsvoertuig wordt
12 METER

geleverd door het Beierse progenoX. Het geheim: de zeer compacte 'zippermast', die bestaat uit drie staalbanden die met elkaar vertand zijn volgens het
ritssluitingsprincipe. Een motor van FAULHABER zorgt ervoor dat deze unieke
constructie altijd betrouwbaar in- en uitschuift.
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“Wie de zippermast voor het eerst ziet, is vaak verbaasd hoe hoog de mast uitgeschoven kan worden,”
zegt Frank Woodcock, directeur van progenoX. De
behuizing waarin de mast opgeborgen zit is namelijk
zeer klein: slechts 15 cm hoog bij het kleinste model
(ZM4) en 25 cm bij het standaardmodel (ZM8). Hoe
ver de mast uitgeschoven kan worden, kan afgelezen
worden aan het modelnummer. Dit is de masthoogte
in Engelse voet (ft). Bij de ZM8, die met zijn gewicht
van zeven kilo prima te dragen is, is de hoogte dus
ongeveer tweeënhalve meter. Bij de ZM40 bereikt de
mast een hoogte van meer dan twaalf meter.

Geïnspireerd op de rolmaat
De aanleiding voor het ontwikkelen van deze
nieuwe telescooptechnologie was een aanvraag
van het Amerikaanse leger. Ze waren op zoek
naar een bijzonder compact en robuust systeem
dat toegepast kon worden op onbemande voertuigen. De ontwikkelaar van zippermasten, George
Woodruff, liet zich door de constructie van een

metalen rolmaat inspireren, die door zijn kromming
onder spanning staat en daardoor uitgeschoven kan
worden zonder te knikken. Woodruff nam drie staalbanden en verbond deze met elkaar via het ritssluitingsprincipe. De buigzame banden vormden zo een
stabiele mast.
De drie banden van flexibel rvs zijn rond spoelen gewikkeld en in een hoek van 120 graden ten
opzichte van elkaar geplaatst. Een aanvoerspindel
die zich in het middel van deze driehoek bevindt,
voert de banden in de daarvoor bedoelde schuine
sleuven. Door de draaiing van de spindel worden de
banden naar boven uitgerold. De gekartelde buitenkanten vertanden zich daarbij met elkaar. Zo kan de
zippermast uitgeschoven worden tot elke gewenste
positie. Om deze positie vast te houden is geen extra
blokkering nodig: het gewicht van de banden en de
lading rust op de schroefdraad van de spindel, die
alleen bewogen kan worden door draaiing.
“Toen ik de zippermast voor het eerst zag, was ik
direct enthousiast over het constructieprincipe,” herinnert Frank Woodcock zich. Hij kocht de technologie
in 2012 in de VS en bracht hem naar Duitsland. Met
zijn team van progenoX heeft hij de telescoopmast
aangepast en gereed gemaakt voor serieproductie.
Klanten zijn vooral hulpdiensten zoals de brandweer,
ambulancedienst, rampenbestrijding, burgerbescherming en politie. Deze gebruiken de mast vooral voor
bewaking en inlichtingen, kortom: de toepassingen
waarvoor hij in eerste instantie ontworpen werd.
Maar ook bij andere taken heeft de mast zich ondertussen bewezen, zoals bij de inspectie van buizen
en schachten. Zo is hij bijvoorbeeld ingezet in een
kernenergiecentrale om de buizen voor luchttoevoer
en -afvoer te controleren op scheuren en blokkades.

FAULHABER motion
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Plaatsbesparend en stabiel
Innovatief en intelligent
mastsysteem voor o.a. hulpdiensten, veiligheidsdiensten
en beveiligingsbranche.

STEVIGHEID DOOR
HITTEBEHANDELING
VAN DE STAALBANDEN
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Dankzij de opgerolde banden past de zippermast
in een zeer kleine behuizing. Een ander voordeel
van de constructie is het feit dat de diameter van de
mast in elke positie over de gehele lengte constant
blijft, in tegenstelling tot een telescoopmast die uit
in elkaar geschoven onderdelen bestaat. Zo blijft er
binnenin de mast plaats over om kabels voor externe signalen veilig vanuit de spindel naar de kop te
leiden.
Het constructieprincipe maakt de zippermast
bovendien zeer stabiel. Deze stevigheid wordt nog
vergroot doordat de staalbanden een hittebehandeling hebben gekregen. De opgerolde staalbanden
worden verhit en vervolgens gekoeld. De kristalstructuur van het staal past zich hierdoor aan deze positie
aan waardoor het deze vorm 'wil' blijven aannemen.
Door het afrollen van de banden ontstaat zo een
spanning die de mast nog meer stevigheid geeft.
Dankzij de stabiliteit kan de zippermast ook horizontaal uitgeschoven en belast worden.

Compacte en mobiele
constructie maakt verdekt
gebruik mogelijk

Geschikt voor op zee en in de ruimte
progenoX heeft er veel aan gedaan om de zippermast geschikt te maken voor dagelijkse toepassingen.
Zo zijn de staalbanden nu voorzien van een speciale
coating om slijtage tegen te gaan. De aanvoerspindel
is door een hittebehandeling verhard en de elektronica is ingegoten. Daarnaast is de oorspronkelijke
spindelmotor vervangen. “Bij de keuze voor de optimale aandrijving hebben we uitstekende technische
ondersteuning van FAULHABER gekregen,” vertelt
Frank Woodcock.
Omdat de zippermast vaak gebruikt wordt onder
zeer zware omstandigheden moet hij voorzien zijn
van een zeer robuuste en duurzame motor. Daarom is
het belangrijk dat hij een zeer groot vermogen biedt
binnen een klein formaat. “De motor die de spindel
aandrijft moest tussen twee van de drie staalbanden
geplaatst worden en mocht daarom maximaal een
diameter van 32 mm hebben,” herinnert Andreas
Eiler zich, die bij FAULHABER verantwoordelijk was
voor het project. Tegelijkertijd moest de DC-miniatuurmotor een hoog koppel leveren om de mast ook
bij een grote belasting snel te kunnen uitschuiven.
Daarom is in overleg gekozen voor een DC-miniatuurmotor van FAULHABER. Deze levert met zijn hoogwaardige zeldzame-aardemagneten een nominaal
koppel van 120 mNm. De zippermast moest bovendien voorzien worden van een zeer hoogwaardige
tandwielkast. Hiervoor viel de keus op een planetaire
reductor van FAULHABER. “Ze bestaan uitsluitend uit
staalcomponenten,” legt Andreas Eiler uit.
Omdat de motor ook moet werken onder de
zwaarste omstandigheden, heeft hij een zeer
robuuste behuizing van zeer sterke kunststof. De
DC-miniatuurmotor voldoet hiermee aan de beschermingsgraad IP68, is zowel stof- als waterdicht en is
bestand tegen chemicaliën en UV- en infraroodstra-

ling. De DC-miniatuurmotor van FAULHABER drijft
ook de zippermastvariant aan die bestand is tegen
zout water en die bijvoorbeeld geïntegreerd kan
worden in een boei op zee. Zelfs toepassing in de
ruimte is volgens Woodcock denkbaar. Hij heeft zich
al voor twee projecten aangemeld. “De zippermast
kan bijvoorbeeld heel goed gebruikt worden als arm
van kleine of middelgrote satellieten, antennes of
optische apparatuur gebruikt worden. Daarom werken we samen met de firma ODG-ARGO die robotvoertuigen levert aan ruimtevaartorganisaties NASA
en CSA. We hebben nu de zippermast geïnstalleerd
op een ARGO-robot die ingezet gaat worden op een
geplande marsmissie. Ik schat onze kansen om aan
een van deze ruimtevaartprojecten deel te nemen
heel hoog in.”

DC-M I C R O M O T O R
Serie 3272 CR
∅ 32 mm, lengte 72 mm
Koppel 120 mNm
M E E R I N F O R M AT I E

ZIPPERMAST GmbH
www.zippermast.de
www.progenox.com
FAULHABER Duitsland
www.faulhaber.com
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Innovatie
werkt
HAND IN HAND

Veters strikken, beddengoed opvouwen, een zak
chips openmaken, de lijst met dingen die moeilijk te
doen zijn met één hand is lang. Mensen met een
aangeboren afwijking of mensen die door een
ongeluk een hand hebben verloren worden dagelijks
met dit soort hindernissen geconfronteerd. Om
hun dagelijks leven makkelijker te maken heeft het
Britse bedrijf Steeper de myo-elektronische handprothese Bebionic ontwikkeld. Krachtige motoren
van FAULHABER zorgen ervoor dat de prothese
probleemloos snel en stevig kan grijpen en dat de
grijpkracht daarbij constant blijft.
De myo-elektronische prothese
Bebionic weegt tussen de 400
en 600 gram, wat ongeveer het
gewicht is van de menselijke
hand.

Æ
De meeste mensen kennen functionele protheses alleen uit sciencefictionfilms, waarin ze de drager
bovenmenselijke krachten geven. In het echte leven
veranderen bionische handprotheses hun dragers
natuurlijk niet in superhelden. Maar ze kunnen wel
veel dingen mogelijk maken die voor de meeste mensen vanzelfsprekend zijn.

Intuïtieve beweging
De myo-elektronische prothese Bebionic weegt
tussen de 400 en 600 gram, wat ongeveer het
gewicht is van de menselijke hand. De prothese
wordt aangestuurd door kleine elektrische signalen
van het lichaam. De worden opgewekt door spiersamentrekkingen en kunnen met elektroden op de
huid gemeten worden, vergelijkbaar met een ECG in
de hartdiagnostiek. Twee elektroden die ingebouwd
zijn in de prothese herkennen deze myo-elektrische
signalen en voeren ze door naar de elektrische aansturing. De signalen worden versterkt en gebruikt
voor het aansturen van vijf kleine elektromotoren die
de vier vingers en de duim bewegen. Zo kan de hand
zich openen en sluiten. Hierbij bepaalt de sterkte van
de spiersamentrekking de snelheid en de grijpkracht:
een zwak signaal zorgt voor een langzame beweging, een sterk signaal voor een snelle.
De spieren die gebruikt worden voor het openen
of sluiten van de handprothese worden bij een natuurlijke hand eigenlijk gebruikt voor het bewegen van
het polsgewricht. De drager moet leren dat deze nu
een andere functie hebben. “Het menselijk brein is

FAULHABER motion
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14 GRIJPVARIANTEN

Iedere vinger wordt
aangedreven door
een eigen elektromotor

ongelooflijk flexibel. Al heel snel voeren mensen de
beweging net zo intuïtief uit als een autobestuurder
die bij een noodgeval op de rem trapt,” zegt technisch directeur van Steeper Ted Varley.

Meer motoren voor meer controle
De eerste myo-elektronische hand kwam al begin
jaren tachtig op de markt. Deze werd door slechts
één motor aangedreven en had een zeer eenvoudig
grijpmechanisme: duim, wijs- en middelvinger konden als een tang gesloten worden. De ringvinger
en pink waren alleen voor het cosmetische effect
aanwezig en hadden geen grijpkracht. Dit concept
werd zo'n tien jaar geleden veranderd voor de Bebionic-hand. “We hebben vastgesteld dat mensen een
lagere grijpkracht per vinger accepteren als ze in ruil
daarvoor meer flexibiliteit krijgen,” legt Ted Varley
uit. Om de vingers afzonderlijk aan te kunnen sturen
wordt daarom bij de Bebionic-hand elke vinger met
een eigen elektromotor uitgerust. De vier motoren
van de vingers zijn verwerkt in de handpalm, de
vijfde in de duim zelf. In de motoren zijn encoders
geïntegreerd die de positie van de vingers op elk
moment exact registreren.
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Dankzij de individuele aansturing kunnen de vingers voor in totaal 14 verschillende grijppatronen
zorgen. Met de sleutelgreep, waarbij de duim op en
neer beweegt en de vinger gebogen zijn, kan iemand
bijvoorbeeld platte objecten zoals een bord, een
sleutel of een pinpas vasthouden. Met de haakgreep
kan een last tot 25 kilo gedragen worden, de uitgestrekte wijsvinger maakt het indrukken van knoppen
en afstandsbedieningen mogelijk. Bij de krachtgreep
bevindt de duim zich tegenover de handpalm en worden de vingers net zover gesloten tot ze weerstand
ondervinden. Deze greep wordt gebruikt om onregelmatig gevormde voorwerpen zoals wijnglazen
vast te pakken. “Deze positie ziet er veel natuurlijker
uit dan een tanggreep. Bovendien is de greep stabieler als alle vingers gebruikt worden,” vertelt Varley.

Meer eigenwaarde
De bionische hand maakt veel dagelijkse handelingen makkelijker. “Meestal zijn het kleine dingen die
door de prothese eenvoudiger worden. Maar alles bij
elkaar verhoogt dit de levenskwaliteit aanzienlijk,”
vertelt Ted Varley. Bovendien heeft de kunsthand ook
een groot psychologisch effect: “Veel gebruikers zeg-

gen dat met de Bebionic hun gevoel van eigenwaarde gestegen is omdat hun high-techprothese veel
interesse en fascinatie oproept.”
Het aantrekkelijke ontwerp van de prothese speelt
hierbij ook een belangrijke rol. “Onze aanpak bij
het ontwikkelen van de derde Bebionic-generatie
is nogal ongebruikelijk in de prothesetechniek: we
hebben eerst de buitenkant ontworpen en daarna
naar een oplossing gezocht om de afzonderlijke
componenten daarin kwijt te kunnen,” zegt Varley.
“Nog maar vijf jaar geleden was dit voor een kleine hand nog onmogelijk, toen was de technologie
er nog niet klaar voor.” Ook de DC-miniatuurmotor
uit de 1024 SR-serie, die voor deze toepassing voorbestemd leek, bevond zich nog in de ontwikkelingsfase toen Steeper zich in 2013 met zijn plannen
tot FAULHABER richtte. De projectteams aan beide
kanten hebben vervolgens de ontwikkeling van de
motorserie en de handprothese wederzijds bevorderd. In Groot-Brittannië en in Zwitserland ontmoetten de ontwikkelingsteams van STEEPER en FAULHABER elkaar regelmatig. Hieraan nam ook Electro
Mechanical Systems (EMS) deel, de tussenpersoon
en exclusieve distributeur van FAULHABER in GrootBrittannië. Uit deze intensieve samenwerking kwam
uiteindelijk een motor voort met een uitzonderlijke
kracht in verhouding tot zijn formaat, en daarnaast
een op maat gemaakte aandrijving voor de duimen. Al met al is hiermee de operationele samenwerking tot een zeer succesvol einde gebracht.

Bijzondere prestaties
De nieuwe DC-miniatuurmotor uit de 1024 SRserie is de beste in zijn klasse en voor zijn formaat
de krachtigste die nu op de markt is. Met een diameter van 10 mm en een lengte van 24 mm levert hij
een houdmoment van 4,6 mNm. Daarnaast biedt hij
door het lage toerental een constant hoog koppel
over het totale snelheidsbereik. Het grote vermogen
is onder meer mogelijk door de ontwikkeling van
een nieuwe spoelconstructie die 60 procent meer

D C-MICROMOTOR
Serie 1024 … SR
∅ 10 mm, lengte 24 mm
Koppel 1,3 mNm

koper bevat dan zijn voorganger en gecombineerd
wordt met een krachtige zeldzame-aardemagneet.
Om een zo stil mogelijke beweging te genereren
heeft de kunsthand op maat gemaakte planetaire
reductoren uit de serie 10/1, die volledig vrij zijn van
kunststof. “Een bijzondere eis was daarnaast het
ontwikkelen van het lineaire aandrijfsysteem dat in
de duim geïntegreerd moest worden,” zegt Tiziano
Bordonzotti, sales engineer bij FAULHABER MINIMOTOR. Dankzij de de zeer nauwkeurige vierpuntlagers
van FAULHABER-dochteronderneming Micro Precision Systems (MPS) kon de aandrijving aanzienlijk
korter gemaakt worden dan die van concurrenten.
De unieke eigenschappen van vierpuntlagers maken
het mogelijk om, ondanks het geringe formaat vergeleken met alternatieve lagersystemen, toch de hoge
axiale krachten te weerstaan die voor de toepassing
noodzakelijk zijn. Met een totale lengte van minder
dan 49 mm kan de duimaandrijving in zijn geheel een
axiale kracht van wel 300 N weerstaan.
Ted Varley is enthousiast over de resultaten van de
samenwerking: “Het S-formaat van de Bebionic-hand
is de meest realistische myo-elektronische handprothese die er op de markt is. Zonder de nauwe samenwerking met het zeer betrokken projectteam van
FAULHABER was het niet mogelijk geweest om dit
project te laten slagen.”

M E E R I N F O R M AT I E

bebionic
www.bebionic.com
FAULHABER Zwitserland
www.faulhaber.com
Het S-formaat van de Bebionic-hand is de meest realistische myo-elektrische handprothese die er op de markt is.

FAULHABER motion
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perfecte

AFDRUK m e t
JARENLANGE
GARANTIE

PrintJet ADVANCED voor industriële bedrukking van schakelkastlabels
Waar ging deze kabel ook alweer heen? Met dit soort vragen kan een industrieel bedrijf
zich eenvoudigweg niet bezighouden. Of het de stroomtoevoer van de airco of de veiligheidsschakelaar van de lopende band is, moet in de schakelkast meteen duidelijk zijn, ook
tien jaar na installatie. Het bedrijf Weidmüller uit Detmold ontwikkelt en produceert onder
andere labelsystemen die hiervoor zorgen. Het inktjetprintsysteem PrintJet ADVANCED kan
als enige apparaat voor deze toepassing zowel metaal als kunststof in kleur bedrukken.
Twee motoren van FAULHABER zorgen voor het nauwkeurige transport van het materiaal
door de printer en ﬁxatie-eenheid.

Æ
In een schakelkast komt letterlijk alles samen:
kabels, zekeringen, relais, trafo's en verbindingen.
Alleen wanneer alles correct is aangesloten, kan alle
elektronica zijn werk goed doen en het bedrijf draaiend houden. De bedradingsschema's ontstaan tegenwoordig natuurlijk op de computer. Het planningssysteem produceert bovendien ook de inhoud voor de
belettering van de onderdelen. Weidmüller heeft een
eigen softwarepakket ontwikkeld: M-Print® PRO. Dit
neemt deze gegevens over en geeft ze in een correct
formaat door aan de speciale printer.

Polymerisatie door hitte

De geprinte kunststof- of
metaallabels gaan door een
fixatie-eenheid met infraroodstraling en worden enkele
seconden tot een bepaalde
temperatuur verhit.

De nieuwste generatie Weidmüller-printers, de
PrintJet ADVANCED, wordt door het bedrijf zelf ook
met de PJA bedrukt. Hij beschikt over vier inktpatronen met de kleuren zwart, cyaan, magenta en
geel. Deze worden door de printkop in meerdere
gangen op het materiaal aangebracht. Maar daarmee houden de overeenkomsten met een gewone
printer ook wel op. De inkt is door het bedrijf zelf
ontwikkeld en is totaal anders dan normale drukinkt.
Hij is weliswaar op waterbasis, zoals normale inktsoorten, maar speciaal afgestemd op niet-zuigende
ondergronden.

Er wordt geen vocht aan de ondergrond afgegeven zoals bij printen op papier. In plaats daarvan
wordt de inkt gefixeerd en gepolymeriseerd door
middel van hitte. Daarbij verbinden de moleculen in de inkt zich tot lange, stabiele ketens. Deze
reactie wordt door infrarood licht en temperatuur
in gang gezet. Daarna is de opdruk slijt- en krasvast
en bestand tegen benzine, boorolie, zweet, aceton,
verschillende oplos- en reinigingsmiddelen en bovendien tegen de meeste chemicaliën. Het polymerisatieproces zorgt zo dus voor de duurzaamheid van de
opdruk.
“De geprinte kunststof- of metaallabels gaan
nu door een fixatie-eenheid met infraroodstraling en worden enkele seconden tot een
bepaalde temperatuur verhit. Bij metaallabels
duurt dit proces wat langer,” vertelt Michael Gockel,
ontwikkelingsleider voor labels en gereedschappen
bij Weidmüller. “Het is hierbij belangrijk om het proces nauwkeurig en reproduceerbaar te maken, zodat
de temperatuur altijd hetzelfde is. Als de kaarten te
snel bewegen wordt de inkt niet volledig gefixeerd
en wordt de kleur niet voldoende vastgelegd. Als
het materiaal te langzaam gaat wordt het materiaal
onnodig blootgesteld aan hoge temperaturen.”

FAULHABER motion
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Om beide situaties te voorkomen moet de motor
die de kaarten door de fixatie-eenheid voert absoluut
gelijkmatig lopen. Dit wordt hier gerealiseerd door
de DC-tandwielmotor 2619 van FAULHABER. Daarin
zit een zogenaamde flatmotor van slecht 7mm lang.
Een geïntegreerde Speed Controller zorgt voor een
constant toerental, het hoge koppel zorgt voor de
gelijkmatige vermogensafgifte, ook onder belasting.
Samen met de geïntegreerde tandwielkast van 12
mm lang is de totale aandrijving minder dan 2 cm
lang. Dit is een belangrijk voordeel omdat er zich in
de behuizing van de speciale printer veel techniek
in een zeer kleine ruimte bevindt. Met traditionele
techniek zou de aandrijving twee tot drie keer zo
lang zijn.

Perfecte snelheidssynchronisering
Het drukproces begint met een MultiCard die
tot 200 losse labels bevat en vanuit een ingebouwd magazijn op de transportband valt. Vervolgens wordt hij naar de startpositie voor het
bedrukken getransporteerd. “Voor dit korte transport gebruikten we vroeger een normale motor
waarvan de snelheid met tot wel 20% kon afwijken
van de nominale waarde. Het neutraliseren van deze

afwijking kostte veel tijd en geld. Dankzij een nieuwe motor van FAULHABER besparen we deze kosten
nu, extra aanpassing van de transportsnelheid is niet
meer nodig.
De eerdergenoemde motor uit de fixatie-eenheid
synchroniseert ook het transport van de kaarten door
de printeenheid. De eisen zijn daar vrijwel hetzelfde
als in de fixatie-eenheid. De uitgangspositie wordt bij
de referentiemeting gecontroleerd, de kaart wordt
naar de printeenheid geschoven en bedrukt.
“Door de referentiemeting worden materiaal en
opdruk zeer nauwkeurig geplaatst,” legt Michael
Gockel uit. “Om te zorgen dat de printkop exact de
juiste positie heeft moet het transport van de MultiCard met extreme nauwkeurigheid verlopen.”
De koppeling van de printeenheid en de fixatieeenheid, die vroeger apart geregeld moest worden,
functioneert nu probleemloos omdat de beide vergelijkbare motoren voor printen en fixeren zorgen
voor een naadloze overgang. “De specificaties van
de motoren zijn geïntegreerd in de besturingssoftware,” vertelt de ontwikkelingsleider. “De betrouwbare werking van de aandrijving maakt alle overige
afstellingen of programma-aanpassingen overbodig,
ze lopen automatisch synchroon.”

D C-TA N D WIELMO
DC-TA
WIELMOTOR
TOR
Serie 2619...SR IE2-16
∅ 26 mm, lengte
ngte 19,2 mm
Koppel 100 mNm
m

De eerdergenoemde motor uit
de fixatie-eenheid synchroniseert ook het transport van de
kaarten door de printeenheid.
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Klantspecifieke aanpassingen
Bij de ontwikkeling van de PJA waren ook experts
van FAULHABER betrokken. Ze verzorgden niet
alleen het gebruikelijke uitgebreide advies en de toepassingsspecifieke installatie van de de aandrijving.
“Om de motor perfect bij de printer te laten passen,
hebben we wat aanpassingen doorgevoerd,” vertelt
Thomas Kraus, die bij FAULHABER verantwoordelijk
was voor het project. “We hebben onder andere de
stekker en het snoer aangepast, de kabel voorzien
van een trekontlasting, de lengte van de uitvoeras
van de motor veranderd en er een vlak op gemaakt
voor het aanbrengen van een tandwiel. Bovendien
hebben we de printplaat van de besturing opnieuw
geparametreerd en de aansturingsfrequentie aangepast om een optimale werking te realiseren. De
eenheid biedt daarnaast een geïntegreerde snelheidscontrole die er bijvoorbeeld voor zorgt dat kunststof- en metaalkaarten, die een verschillend gewicht
hebben, met de juiste constante snelheid getransporteerd worden.” Michael Gockel heeft prettige herinneringen aan de professionele uitwisseling: “De
samenwerking was zeer intensief en zeer succesvol.”

PERFECTE
SNELHEIDSSYNCHRONISERING
M E E R I N F O R M AT I E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
www.weidmueller.de
FAULHABER Duitsland
www.faulhaber.com
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LUCHT i s
leven
Er zijn veel ervaringen die we liever niet meemaken.
Operaties onder volledige narcose en met kunstmatige beademing zijn daar voor de meeste mensen
een voorbeeld van. Vergeleken met generaties
voor ons hebben wij echter een groot voordeel: de
laatste jaren heeft de medische technologie zich in
sneltreinvaart ontwikkeld. Zo dragen innovatieve
anesthesie- en beademingssystemen eraan bij dat
de narcose die voor operaties nodig is steeds veiliger
en minder belastend wordt. Aandrijfsystemen
die perfect zijn afgestemd op deze geavanceerde
systemen spelen hierin een sleutelrol.

Blowerunit met op maat
gemaakte aandrijfoplossing
van FAULHABER

FAULHABER motion
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Dit betekent wel dat de gebruikte componenten
aan hoge eisen moeten voldoen: de turbine, aandrijving etc. moeten deze hete stoom kunnen weerstaan.
De materiaalkeuze is zeer complex. Zo mogen alle
componenten in de turbine-eenheid alleen bestaan
uit biocompatibele materialen omdat ze direct in
contact staan met de lucht die de patiënt inademt.
Bovendien moeten de afmetingen compact zijn om
te zorgen dat de eenheid goed in het anesthesieapparaat ingebouwd kan worden en eenvoudig verwisseld en gereinigd kan worden. Voor de gebruikte
motor is dus naast robuustheid, biocompatibiliteit en
betrouwbaarheid ook een hoge vermogensdichtheid
vereist.

Groot eisenpakket

Het anesthesieapparaat levert het volledige spectrum,
van gedifferentieerde beademingstherapie tot bewaking,
integratie van de infuustechniek en automatisering van
subfuncties, in één systeem.

Æ
Een typisch voorbeeld van de mogelijkheden van
moderne medische technologie is het anesthesieapparaat Zeus Infinity Empowered (IE) van Dräger, dat
het volledige spectrum van gedifferentieerde beademingstherapie tot bewaking, integratie van de
infuustechniek en automatisering van subfuncties in
één systeem mogelijk maakt.

Verwisselbare en steriliseerbare
turbine-eenheid
Met een turbineventilator kan het apparaat ook
als gesloten anesthesiesysteem met volledige herinhalatie gebruikt worden. De exacte dosering van het
narcosegas in het gesloten systeem vermindert het
gebruik van gas en anesthesiemiddel. De beademing
op basis van een turbine maakt het mogelijk dat de
patiënt altijd vrij (spontaan) kan ademen. Zowel volwassenen als kinderen en pasgeboren baby's kunnen
zo gedurende de volledige narcose goed beademd
worden. De turbine-eenheid, vaak 'blowerunit' genoemd, kan indien nodig eenvoudig verwisseld worden
en is autoclaveerbaar. Dit wil zeggen dat hij door een
behandeling met stoom op een temperatuur van
134°C kan worden gesteriliseerd.
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De genoemde specificaties konden niet worden
bereikt met kant-en-klare onderdelen. “In FAULHABER vonden we uiteindelijk de perfecte partner voor
het ontwikkelen van de turbine-eenheid voor onze
Zeus IE. Ze hebben niet alleen de technische expertise op het gebied van aandrijving maar ook veel
kennis van systemen,” vertelt Torsten Theese, Global Commodity Manager Electronics bij Dräger. “Bij
de ontwikkeling hebben we vanaf het begin nauw
samengewerkt en op dit moment levert FAULHABER
de complete eenheid inbouwklaar af. Hij bestaat voor
bijna 100% uit speciale componenten die op onze
toepassing zijn afgestemd.”
De basis van de aandrijving van de blowerunit is
een borstelloze DC-motor. De motoren uit het aanbod van FAULHABER zijn ontworpen voor extreme
toepassingseisen en worden in talloze branches toegepast vanwege de hoge betrouwbaarheid, nauwkeurige werking en lange levensduur. De motoren
draaien soepel, zonder veel geluid, met een hoog
vermogen en grote dynamiek en hebben bovendien
een klein formaat. De aandrijving voor de blowerunit
was voor de ontwikkelaars echter een uitdaging: er
moest een miniatuurmotor komen die in milliseconden kon versnellen en net zo snel weer kon afremmen. “Dit is erg belangrijk om ervoor de zorgen
dat de patiënt niet tegen de machine in hoeft te
ademen,” legt Theede uit. “De blowerunit en zijn
aandrijving moesten dus extreem snel en nauwkeurig
reageren.”

Klein krachtpatser met bijzondere
eigenschappen
De uitdaging werd overwonnen en het resultaat
mag er zijn. De op maat gemaakt borstelloze DCmotor is in een robuuste behuizing van rvs geplaatst
en heeft een diameter van 24 mm en een lengte van
slechts 46 mm. Om ook de vereiste vermogensspecificaties te halen zijn de gebruikte magneten en het
lamellen pakket geoptimaliseerd. Omdat alleen bio-

compatibele smeer- en kleefstoffen gebruikt mochten worden en de complete eenheid autoclaveerbaar
moest zijn, was de keuze van materialen geen eenvoudige opgave. Bij de keuze voor de kogellagers
hebben de ontwikkelaars bijvoorbeeld samengewerkt met externe specialisten om de juiste materiaalcombinatie met een biocompatibele smeerstof te
vinden voor de extreem hoge toerentallen.
Ook mechanisch is het systeem slim ontworpen:
de waaierpomp die de luchtstroom opwekt is direct
op de motor gemonteerd. De elektrische aansluitingen zijn ingebed in afdichtingen die uit de motor
steken. In de afdichting is bovendien een EPROM
geïntegreerd waaruit het serienummer, de bedrijfsgeschiedenis en zelfs het aantal bedrijfsuren afgelezen kan worden. De signalen van de in de motor

geïntegreerde Hall-sensoren worden verwerkt door
de systeembesturing, die respectievelijk de anesthesie- en beademingsvereisten naar de motor stuurt.
De totale blowerunit heeft een diameter van 120
mm en is slechts 220 mm lang. Hij heeft zich in de
praktijk inmiddels al bewezen,” vertelt Theede. “We
hebben de samenwerking daarom voortgezet en ook
de turbine-eenheid voor ons anesthesiewerkstation
Perseus A500 is samen met de aandrijvingsspecialisten van FAULHABER ontwikkeld. Dit systeem biedt ook verschillende beademingsstrategieën die de
spontane ademhaling van de patiënt ondersteunen
en wordt al een paar jaar met succes ingezet in veel
klinieken. “De op maat gemaakte aandrijving van de
blowerunit heeft hier natuurlijk ook aan bijgedragen,” besluit Theede.

Met de Perseus A500 van
Dräger kan het anesthesiewerkstation zo opgezet worden,
dat het uw werkproces optimaal
ondersteunt.

Geavanceerde beademing voor
de anesthesie

M E E R I N F O R M AT I E

Drägerwerk AG & Co. KGaA
www.draeger.com
FAULHABER Duitsland
www.faulhaber.com
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“Feel t h e POWER”
VAN EEN NIEUWE GENER ATIE

In de context van op elkaar aangesloten industriële apparatuur speelt aandrijftechniek een
belangrijke rol, want uiteindelijk is er geen automatisering denkbaar zonder 'drijvende kracht'.
Vooral voor besturingstechniek heeft de nieuwe trend vergaande gevolgen: decentrale intelligentie, de mogelijkheid tot realtime communicatie met processturingstechniek, de grootste
compatibiliteit met betrekking tot de gebruikte aandrijftechniek en maximale ﬂexibiliteit en
schaalbaarheid bij de toepassingsgebieden zijn momenteel de belangrijkste eisen. FAULHABER
heeft op basis hiervan besloten een nieuwe generatie motion controllers te ontwikkelen die
op dit gebied niets te wensen overlaat.

Van links naar rechts:
Standaard motion controller in behuizing met stekkeraansluitingen
Motherboard met vier slots voor controllers MC 5004
Plug-in board van de controller voor directe inbouw in de
klantapplicatie

De nieuwe FAULHABER motion controllers van
generatie V3.0 zijn veelzijdige, dynamische positioneringssystemen. Het systeem is niet beperkt tot
het aandrijvingsaanbod van FAULHABER maar is er
wel optimaal op afgestemd. Zo haalt u het maximale uit elke FAULHABER-aandrijving, of het nu een
DC-miniatuurmotor, een borstelloze motor of een
lineaire DC-servomotor is. Maar wat zijn nu precies
de voordelen van de nieuwe generatie besturingen?

Breed productaanbod
Omdat de taken en gebruiksomgevingen van
miniatuurmotoren en besturingen heel complex
en uiteenlopend zijn, zijn er bij de introductie van
de nieuwe generatie drie verschillende varianten
beschikbaar: de motion controller MC 5005 en MC
5010 met behuizing en stekkeraansluitingen zijn
bedoeld voor gebruik in een schakelkast of in een
apparaat. De MC 5004 is bedoeld voor inbouw als
open plug-in board in een bestaande behuizing. In
combinatie met een optioneel verkrijgbaar moederbord maakt deze variant als engineeringtool het integreren in verschillende toepassingen eenvoudiger.
Bovendien is de nieuwe generatie ook beschikbaar als geïntegreerde variant in de vorm van een
complete aandrijfoplossing, om direct in te zetten
in het automatiseringsveld. De compacte Motion Control Systems van FAULHABER verenigen
krachtige servomotoren met intelligente besturingstechniek in de kleinst mogelijke ruimte. Een geavanceerd modulair systeem maakt het mogelijk om
de nieuwe motion controller te combineren met

diverse DC-miniatuurmotoren zonder borstels in één
behuizing, die met een optionele afdichtring voldoet
aan de eisen van de IP54-norm voor bescherming.
Deze Motion Control Systems zijn al gereed gemaakt
voor gebruik en worden volgens branchenormen
aangesloten met ronde stekkers.

Grote veelzijdigheid
Standaard zijn er twee interfaces beschikbaar.
Hier kunnen diverse sensoren op aangesloten worden: optische, incrementele en absolute-encoders
en digitale of analoge Hall-sensoren die in de motor
geïntegreerd zijn. Daarnaast kunnen ook analoge
of PWM-signalen als positie- en snelheidsfeedback
gebruikt worden. De motion controllers van de generatie V3.0 bieden minstens drie digitale ingangen,
twee flexibel inzetbare analoge ingangen en twee
digitale uitgangen waarmee ook direct remmen aangestuurd kunnen worden.

Motion Controller Generation V3.0
Voedingsspanning motor: 0 tot 50 V
Voedingsspanningen
voor elektronica:

tussen 12 en 50V

Constante stroom:

Max. 10 A, met piekstroom tot
30 A

Toerentalbereiken:

0 tot 30.000 rpm (motoren met sinuscommutatie)
0 tot 60.000 rpm (motoren met block-communtatie).

FAULHABER motion
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Motion Control System met
geïntegreerde motor en controller

Via de ingangen kunnen ook een extra referentie-encoder voor positienormen (gearing-mode) of
een puls-dir-signaal voor het instellen van een normpositie aangesloten worden. De beweging van de
aandrijving kan ook via een referentie-encoder en
de touch probe-ingang gesynchroniseerd worden
met een lopende beweging. De PWM-normwaarde
kan via veldbus, USB-poort, discrete ingang of met
een sequentieprogramma ingevoerd worden. Daarbij
kunnen tot acht BASIC-sequentieprogramma's opgeslagen worden in de motion controller. Een daarvan
kan als auto-startoptie gekozen worden.

Eenvoudige inbedrijfname
De eenvoudige inbedrijfname was een aandachtspunt bij de nieuwe motion controller. Zo is
de gebruikerssoftware aanzienlijk verbeterd, en een
uniform stekkerconcept en een uitgebreid aanbod
aan kabeltoebehoren maken de elektrische aansluiting eenvoudiger. Voor toepassingen en autonome
gebruiksgebieden zonder besturingslaag is er een
nieuwe, krachtigere en toch eenvoudig te gebruiken
programmeeromgeving. Daarnaast bieden hard- en
software uitbreidingsmogelijkheden, die ook aan
specifieke behoeften van de klant aangepast kunnen worden.
Motion Manager Version 6 heeft een geheel nieuwe 'look & feel' en is gratis te downloaden vanaf
de website van FAULHABER. Bekende functies zoals
de grafische analyse van interne signalen zijn verder
ontwikkeld. Zo is er nu ook een software-oscilloscoop
voor processen direct in de controller beschikbaar, en
daarnaast zijn vele andere functies beschikbaar via
grafische dialoogvensters. Door de assistentiefuncties
voor het opzetten van connecties, het kiezen van een
motor en de controllerconfiguratie duurt de eerste
inbedrijfname slechts vijf minuten. Andere dialoogvensters ondersteunen de gebruiker bij de detailafstemming van de toepassing en bij het testen van
de verschillende bedrijfstypes. Met diagnosefuncties
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kan de aandrijving continu gemonitord worden. Via
Visual Basic kunnen bedrijfsprocessen zoals de inbedrijfname of terugkerende tests geautomatiseerd
worden. Nieuw is ook de projectdocumentatie die
instellingen en gegevens van de aandrijving vastlegt
in een projectbestand en zo versiebeheer en onderhoud vereenvoudigt.

De beste connectiviteit
Ook op het vlak van communicatie laten de nieuwe motion controllers niets te wensen over. Zo zijn
er in totaal vier interfaces beschikbaar voor verschillende functies. De configuratie wordt bijvoorbeeld
uitgevoerd via een USB-poort. Voor het aansluiten
op de maschine besturing van de klant zijn RS232 en
CANopen als standaard veldbussen beschikbaar. Daarnaast is er nog de optie EtherCAT met CoE (CANopen
over EtherCAT). Hierbij zijn alle functies en bedrijfstypen beschikbaar op alle poorten en de configuratie
is gebaseerd op het CANopen Servo-Drive-profiel (CiA
402). Daarbij worden ook de Cyclic Modes CSP, CSV
en CST uit de omgeving CANopen / EtherCAT ondersteund, die gebruikelijk zijn voor gebruik bij gesynchroniseerd bedrijf.

Het projectteam (van links naar rechts):
Volker Hausladen (Product Manager Motion Control),
Andree Treinzen (Motion Control & Firmware), Dr.
Andreas Wagener (Hoofd Motion Control & Firmware),
Markus Ruthardt (Motion Control & Firmware),
Yannick Porro (Productiemiddelenontwikkeling),
Dietmar Schramm (Elektronica, Software en Interfaces),
Alexander Schinko (Applicatie)

Nieuwe Motion Manager 6 met compleet vernieuwde
gebruikersinterface en vele nieuwe functies

M E E R I N F O R M AT I E

FAULHABER
www.faulhaber.com/mc
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een

NIEUW DAK
waar wat i n z i t

FAULHABER neemt eerste fotovoltaïsche installatie in gebruik
De zon is een gigantische bron van energie: per jaar voorziet ze de aarde van zo'n
10.000 keer meer energie dan de wereldbevolking verbruikt. Fotovoltaïsche installaties
gebruiken deze lichtenergie en zetten deze op een milieuvriendelijke manier om in
elektrische energie. Ook FAULHABER maakt nu op haar hoofdkantoor in Schönaich
nabij Stuttgart gebruik van zonne-energie om stroom op te wekken.
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In het najaar van 2015 hebben monteurs van revotec energy GmbH uit Leonberg 576 afzonderlijke
modules met een totaaloppervlak van 928 vierkante
meter op het dak van FAULHABER GmbH geïnstalleerd. Dit is ongeveer vergelijkbaar met drieënhalf
tennisveld. De modules zijn met een hellingshoek
van 10° op het dak geplaatst en daardoor vanaf de
straat niet zichtbaar. De helft is op het oosten (92°) en
de andere helft op het westen (272°) gericht. Anders
dan vroeger wordt tegenwoordig de voorkeur gegeven aan een oost-westverdeling in plaats van oriëntatie op het zuiden, omdat het een betere opbrengst
oplevert.

100% voor eigen gebruik
De installatie wekt 147.339 kilowattuur per jaar
op. Dat is evenveel als het gemiddelde verbruik van
30 vierpersoonhuishoudens. De opgewekte stroom
van de fotovoltaïsche installatie in Schönaich wordt
voor 100% door het bedrijf zelf gebruikt. Het aandeel zonne-energie in het totale stroomverbruik van
het bedrijf bedraagt op het invoerpunt, gebouwen
I en II, 5,9%. Als we alle drie de gebouwen meerekenen komt 4,3% van het totale stroomverbruik van
de nieuwe installatie.

Aandacht voor klimaatbescherming
Schadelijke CO2-uitstoot verminderen en zuinig
omgaan met energiebronnen zijn twee belangrijke
pijlers van de duurzaamheidsstrategie van FAULHABER. Deze strategie voert het bedrijf verantwoord en
gewetensvol uit. Dit geldt al voor de productontwikkeling; de aandrijfsystemen van FAULHABER hebben
al een hoog rendement bij een laag energieverbruik
en dragen zo bij aan de bescherming van het klimaat.
Maar daarnaast is ook de manier van ondernemen bij
FAULHABER erop gericht om de bescherming van het
milieu voortdurend actief te verbeteren. De certificering van ons milieumanagementsysteem volgens de
ISO 14001-norm is hier het bewijs van. In de praktijk
betekent dit dat de materiaal- en energie-efficiëntie
al bij de productie in overweging genomen moet

928 m

2

576

MODULES

147.339 kWh/jaar
worden, er recyclingmogelijkheden gecreëerd moeten worden en dat ook in de infrastructuur en op de
productielocaties rekening gehouden moet worden
met milieuaspecten.

88 ton CO2 bespaard
Toen het dak van een van de FAULHABER-gebouwen vernieuwd moest worden lag het voor de hand
om een toekomstbestendige oplossing te vinden die
tevens duurzaam was. Per jaar wordt met de fotovoltaïsche installatie meer dan 88.300 kg aan CO2uitstoot bespaard. De modules van de installatie zijn
bovendien zo geconfigureerd dat de installatie op
een aangrenzend dak uitgebreid kan worden. Een
beeldscherm in de ontvangsthal van FAULHABER
geeft medewerkers en gasten informatie over de
actuele prestaties van de installatie en over de totale
opbrengst sinds de installatie in gebruik genomen is.

Overzicht technische gegevens
Losse modules: 576
Oppervlak: 928 m²
Generatorvermogen: 161,28 kWp
Generatoropbrengst: 147.339 kWh/jaar
Aandeel eigen gebruik: 100%
Bespaarde CO2-uitstoot: 88.341 kg/jaar

M E E R I N F O R M AT I E

revotec energy GmbH
www.revotec-energy.de
FAULHABER Deutschland
www.faulhaber.com/de/de/ueber-faulhaber/
nachhaltigkeit
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VOORUITBLIK

FREESTYLE
KLIMMEN met super ieu re
VEILIGHEIDSTECHNIEK
Æ
Bij het werken op duizelingwekkende hoogtes en in de klimsport is
een zekeringspartner van levensbelang. Met de Electronic Partner
for Individual Climbing (“EPIC”) wordt de modernste aandrijftechniek ingezet op het gebied van hoogtezekering. De SKYLOTEC EPIC,
zoals het product voluit heet, powered by Auroco, is het eerste
volautomatische systeem dat klimmen zonder zekeraar mogelijk
maakt. Het is een veiligheidsrevolutie in het werken op hoogte,
zoals in hoogbouwmagazijnen en containerhavens en op windturbines, maar ook in de klimsport. U kunt zich verheugen op het nieuwe nummer van motion, waarin we dieper ingaan op alle redenen
waarom de draagbare SKYLOTEC EPIC met accu van prototype tot
serieproductie gebaseerd is op innovatieve FAULHABER-techniek.


Identiteitsnr. 000.9126.16

Meer informatie:
faulhaber.com
faulhaber.com/facebook
faulhaber.com/youtubeDE
faulhaber.com/linkedin

WE CREATE MOTION

faulhaber.com/instagram

De FAULHABER motion is nu
ook als app beschikbaar.
Met deze QR-code
gaat u naar de
gratis download.

