KEUZEHULP

SLIMMER BEKABELEN

Kies aan de hand van deze 20 vragen
voor het juiste bekabelingsconcept.
Hierdoor loopt u geen voordelen mis;
Gaat het aansluiten een stuk sneller;
En wordt de kans op fouten geminimaliseerd.

OPBOUW
1.

Zit de schakelkast in/op/aan de machine,
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of staat de schakelkast los?
2.

Is de machine mechanisch modulair
opgebouwd, of is de machine niet

INSTALLATIE

deelbaar?
3.
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Gebruik ik klemmenkasten, of sensor/

4.

Kan ik beter standaard klemmen
gebruiken of dedicated klemmen

aktor boxen decentraal op de machine?

(bijvoorbeeld initiatorklemmen,
motorklemmen, voedingsklemmen etc.)?
5.

Wordt de stamkabel direct aangesloten
via de connector, of door middel van
deelbare klemmen

6.

Welke connectoren gebruik ik in
combinatie met het veldbussysteem (als
een veldbussysteem wordt gebruikt)?

7.

BUSSYSTEEM EN/OF

aansluiten: eigen monteurs van de

DECENTRALE VOEDING
12.

Gebruik ik een veldbussysteem? Zo ja,
welke?

13.

Ga ik meer dan één decentraal
besturingssysteem gebruiken in

machinebouwer, of monteurs van de
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klant?
8.

testen en vervoeren?

Wie gaat de machine bij de klant
in gebruik nemen? Eigen software
medewerkers van de machinebouwer, of

Wil ik bij een modulaire machine elke
module van de machine apart kunnen

Welk gereedschap heb ik nodig om de
machine aan te sluiten?

9.

combinatie met het veldbussysteem?
14.

Wie gaat de machine bij de klant

medewerkers van de klant?
10.

Hoeveel kabels komen er in mijn
(draad-)goot?

11.

Wat is de maximale stroom per ader
(denk aan de nul van de 24V)?

SAFETY
15.

Wil ik een stand alone safety oplossing
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(parallel aan de besturing met eigen
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bedrading) of via de veldbus?

VOEDING 400 EN 24 VOLT
16.

Worden de motoren geschakeld vanuit
de centrale schakelkast of vanuit
decentrale kast?

17.

Is er een centrale 24V voeding vanuit de
centrale besturingskast, of apart vanuit
elke modulaire kast?

18.

Wordt 400 volt doorgelust langsde
machine, of apart vanuit de hoofdkast
langs de machine als een sterstructuur?

19.

Zijn er afgeschermde kabels nodig
(bijvoorbeeld naar draaistroom of
servomotoren)?

20.

Hoe en waarmee worden de 24V kabels
afgezekerd?

?
VRAGEN

Heeft u na het beantwoorden van de
vragen nog geen duidelijk beeld voor welk
bekabelingsconcept u moet kiezen? Tijdens een
vrijblijvend (online) gesprek met een van onze
experts denken we graag met u mee om samen
tot een passend bekabelingsconcept te komen.
Plan een gesprek in.
Klik hier

