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Elincom electronics B.V.

• Sinds 1975 specialistische distributeur van componenten voor 
industriële elektronica en industriële automatisering 

• Meer dan 800 kopende B-to-B klanten waarvan 90% in de Benelux

• Focus op techniek



Elektrificatie van machines

• Industrie grootste vervuiler

• Klimaatakkoord: 
2030: 49% minder CO₂ dan in 1990
2050: 95% minder broeikasgassen

• Energietransitie in de industrie is 
aanstaande



Elektrificatie van machines

Traditionele lineaire aandrijvingen in 
machines:

• Hydraulisch  

• Pneumatisch

• Elektrotechnisch

Extra belasting op het net

ENERGIETRANSITIE



Elektrificatie van machines

• Nu een voorsprong nemen: 
kom uit de startblokken!

• De vraag neemt toe  
De overheid dwingt: CO₂ prestatielader

• Aantrekkelijk voor stakeholders
Voelen zich meer betrokken bij 
duurzame onderneming

• Kostenbesparend
Innovaties en een hogere productiviteit.
Terugverdientijd van energiebesparende 
maatregelen in de industrie is ca 3 jaar. 



• Meer elektrische aandrijvingen 

• Piekbelastingen op het net

• Grenzen van de infrastructuur

• Gevoelige(re) apparatuur

Problemen in de voeding



Actief Energiemanagement

Energiestromen bufferen op
de plek waar het nodig is



Actief Energiemanagement

Accelereren met de remenergie van de vorige cyclus



Actief Energiemanagement

• Peakshaving

Beschikbare vermogen in het net optimaal gebruiken, maar ook de infrastructuur; kleinere zekeringen, kabels, etc



• Peak shaving door 
loadsharing / tussenkring koppelen

Actief Energiemanagement

Koppelen van de tussenkring van meerdere frequentieregelaars naar 1 DC link bus. 



Actief Energiemanagement

• Peak shaving door loadsharing / tussenkring koppelen

De ene motor remt en de andere accelereert, maak gebruik van elkaars overtollige energie



Actief Energiemanagement

• Peak shaving door loadsharing / tussenkring koppelen + energie bufferen

Een energiebuffer kan helpen indien als motoren gelijktijdig energie vragen                               



• Peak shaving op grootste belasting

Actief Energiemanagement

Remenergie wordt hergebruikt, wat het net ontlast!                              



• Peak shaving + remenergie + UPS

Actief Energiemanagement



• Peak shaving + remenergie + UPS

Actief Energiemanagement

Zij-sprong: 
Bij spanningsuitval extra enrgie-buffer voorzien om de machine te 
openen en het werkstuk te behouden.
De energiebuffer wordt deels gebruikt voor remenergie opslag en deels 
gebruikt als UPS.

Rust: machine staat stil, de stempel hang bovenin: het buffer is deels gevuld 
en kan nog één cyclus remenergie op vangen.
Remmen: de stempel zakt, de spanning in de tussenkring stijgt (>700V) er wordt 
energie teruggeleverd en de buffer wordt verder gevuld. 
In bedrijf: de stempel wordt verder aangedrukt en het werkstuk wordt gebogen: de energiebuffer 
ondersteund het net en loopt langzaam leeg tot 60%.
Valt de netvoeding weg: voldoende energie om de stempel te lichten en het werkstuk uit te nemen.
Dit kan ook bijvoorbeeld met spuitgietmachines.



Actief Energiemanagement

• Peak shaving op grootste belasting -> tussenkringspanning

Geen beperking capaciteit op het net: remchopper triggert het opladen en tussenkringniveau het ontladen buffer                      



Actief Energiemanagement

• Peak shaving op grootste belasting -> tussenkringspanning

Indien geen remchoppersignaal aanwezig: hoog en laag niveau tussenkring triggert laden en ontladen



Actief Energiemanagement

• Peak shaving op grootste belasting -> stroom AC zijde

Indien beperking aan capaciteit op het net: grenswaarde AC stroom schakelt energiebuffer in voor ondersteunen



Actief Energiemanagement

• Peak shaving op grootste belasting -> stroom verwachting

Eventueel kan de besturing het ondersteunen triggeren op basis van de stroomverwachting bij aansturen



Praktijk voorbeelden

• Portioneer machine

Productiviteit verhoogt met 47%
Geen remenergie warmte in 
gekoelde omgeving



Praktijk voorbeelden

• Handling robot

Energie besparing 24%

Productiviteit verhoogt met 25%



Praktijk voorbeelden

• Geautomatiseerd magazijn systeem

Piekbelasting reductie waardoor 
-infrastructuur op nominaal vermogen
-minder vastrechtkosten



Praktijk voorbeelden

• Weefmachine

Veilige stop bij netuitval
-geen productie-uitval
-snelle herstart



Praktijk voorbeelden

• Flessenvulmachine

Verzekert veilige stop en 
energiebesparing
-snelle herstart zonder kalibratie
-remenergie hergebruikt



Hoe ziet dat eruit?

geen buffer              2kWs                                  4kWs

2kWs                         4kWs                                  6kWs        = 6kJ 

Basis besturingsunit

Energiecapaciteit uitbreiding



Hoe ziet dat eruit?

Bij grotere energiehoeveelheden kunnen condensatorbanken voor opslag dienen en afhankelijk van de stroom kunnen 
meerdere FX modules parallel staan. 
Bij service aan de schakelkast moet de energie wel ontladen worden, daarvoor is een veilige ontlaadtool ontwikkelt



Conclusies:

• Elektrificatie biedt kansen

• Energie managen is een must om het volle elektriciteitsnet te ontlasten

Energie besparen

Piekbelasting wegnemen

Reductie van aansluitvermogen

• Als extra: 
productiviteit verhogen, stilstand vermijden, net-onafhankelijk werken
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