Connectoren van
Phoenix Contact in motoren
voor de schuifdeuren van
Reynaers Aluminium
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Reynaers Aluminium, opgericht in 1965, is uitgegroeid tot een internationale
en leidinggevende ontwikkelaar van architecturale aluminium systemen voor
(schuif )ramen en deuren, glasgevels, veranda’s, zonweringen... Ze levert haar
5.000 k lanten alle onderdelen voor deze systemen, die uitgebreid getest zijn
en voldoen aan de internationale normen. Hiermee realiseren de klanten hun
bouwprojecten wereldwijd.

Keywords: miniaturisatie, herkenbaarheid
en korte levertermijn
De cel ’automatisering’ van deze R&D-afdeling realiseerde de gemotoriseerde werking van het
Hi-Finity schuifdeursysteem. Hiervoor levert Phoenix Contact robuuste miniconnectoren die
de kern zijn van de gebruiksvriendelijke en foutloze aansluitingen van de motormodule.

Meer glas en minder rand
In de wereld van de architectuur is er een trend naar maximalisering
van lichtinval en buitenzicht. Reynaers Aluminium lanceerde voor die
markt in april 2013 het Hi-Finity schuifdeursysteem. Dit systeem laat
de realisatie van grote, slanke raampartijen toe waarbij enkel glas en
(bijna) geen profielrand meer te zien is. Dit echter zonder in te boeten
op isolatie, veiligheid, installatie- en bedieningscomfort.
Het gaat om grote glaspartijen van 12 m² met driedubbele beglazing,
geplaatst in slanke aluminium profielen waarbij de raamomkadering
volledig ingebouwd wordt in de muren rondom. Maar... omdat
dergelijke schuiframen tot 750 kg per raam kunnen wegen, is de
manuele bediening hiervan niet meer evident. Ze worden daarom
uitgerust met een elektrisch bediende motor. Specifiek hierbij is dat
deze motoraandrijving volledig ingewerkt wordt in het bovenprofiel.

Motor verscholen in het profiel.
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Uitgekiende motoroplossing
Het R&D team van Reynaers ontwikkelde dit volledige Hi-Finity
systeem, maar voor de ontwikkeling van de elektrische aandrijving
deed ze beroep op externe consultancy.
Tegelijkertijd werden mensen aangeworven die vandaag het intern
ontwikkelingsteam ’automatisering’ vormen, waardoor Reynaers klaar
staat voor de verdere ontwikkelingen in raamaandrijvingen. Want ook
bij ramen is dé trend automatisering: het automatisch openen en
sluiten van de ramen, al of niet binnen een breder domotica-kader.
Er werd voor de schuifdeuraandrijving een minimotor met
mechanische tandwieloverbrenging ontwikkeld. Deze is zo ontworpen
dat het geheel als een module in de 4 cm brede gleuf van het profiel
past. De motor stuurt een riemoverbrenging aan die de deur open
schuift. Deze motor wordt om veiligheidsredenen permanent
stroom-gecontroleerd, zodat bij de minste tegenkracht (bijvoorbeeld
een kind dat de deur wil tegen houden) de deur stopt. Gelijktijdig
moet de motor ook hoge piekkrachten (en dus piekstromen)
aankunnen. Dat is bijvoorbeeld nodig omdat een grote kracht nodig is
voor het sluiten van de deur. Deze krachtontwikkeling mag - ook weer
om veiligheidsredenen – pas gebeuren op 1,5 cm van het slot
(wanneer men er met zijn vingers niet meer tussen kan).

Foutloos installeren
De elektronische sturing voor de bediening van de deurpanelen inclusief de noodzakelijke veiligheidsaspecten – zit ingebouwd in
de motorbehuizing. De motormodule wordt via een vast
’connectorplatform’ (4 x 10 cm groot) verbonden met de
elektrische installatie van het gebouw. Op dit connectorplatform
staan 8 connectoren, waarop o.a. de kabel van de bedieningsschakelaar
en de slotbediening, de 24V-voedingskabel, de aansluitkabels voor de
Reynaers-bus toekomen.
In de motorsturing wordt effectief een buscommunicatie voorzien.
Deze communicatie is nodig om – al dan niet via een externe
stuurkast - de deurpanelen via domotica van op afstand te bedienen
of om de panelen in speciale constructies synchroon te laten bewegen
(bijvoorbeeld een reeks van schuivende vensterpanelen die samen
open en toe moeten gaan of twee panelen die in hoek moeten kunnen
sluiten, -vergrendelen en terug open gaan).
Reynaers had specifieke eisen voor de connectoren op dit connectorplatform. In de eerste plaats moesten ze zeer sterk, betrouwbaar en
toch zeer compact zijn. Omdat de schakeling gemonteerd moest
kunnen worden door een leek en zonder enig handboek, was de vraag
dat iedere connector met zijn specifieke functie ook een specifieke
mechanische opbouw (vorm en pindikte) en kleur zou hebben.
Hierdoor zijn ze niet alleen onuitwisselbaar, ze zijn via de verschillende
kleuren ook probleemloos, snel en handig te monteren.

Oplossing bij Phoenix Contact
Phoenix Contact leverde de oplossing. Uit het brede standaardgamma
MC-miniconnectoren met gepaste stekkers werden de gepaste types
gekozen: MCV basiselementen op de print, FK-MC en FMC voor de
stekkergedeeltes en IFMC –stekker en contrastekker voor de
’zwevende verbindingen’ in het profiel (sommige kabels moeten
binnen het profiel aan elkaar gezet worden, dit om de montage van
de ramen gemakkelijker te maken).
De pitchmaten (2,5; 3,5 en 3,81), pendiktes en poolmaten werden per
stekkerverbinding afzonderlijk gekozen, maar natuurlijk aangepast aan
de signalen, de stroomsterkte... Elke connector en stekker van
hetzelfde type hebben een andere kleur. De kleur zorgt er voor dat
men visueel onmiddellijk ziet wat met wat geconnecteerd dient te
worden. Voor de stekkergedeeltes werd gekozen voor een Push In
aansluiting (dit is snel en zeker). Dit alles maakt het eenvoudig om
het geheel wereldwijd door verschillende installateurs snel en
probleemloos aan te sluiten en/of te vervangen.
Alle gekozen stekkers zijn standaard types die hun betrouwbaarheid
reeds in verschillende toepassingen hebben bewezen. Phoenix Contact
kan elk stekkertype op vraag leveren in de kleuren groen, zwart, grijs
en geel. En wat Phoenix Contact uniek maakt op de markt is dat zij
zelfs kleine aantallen zonder lange levertermijnen kan aanleveren.
Daarom ook werd Phoenix Contact gekozen als leverancier voor deze
connectoren van de Hi-Finity motoren van Reynaers Aluminium.

Innovatieve aansluittechniek tot in het slot.

Meer weten?

Aansluitingen motor: compact, robuust, overzichtelijk
en onuitwisselbaar.
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In Duffel, het hoofdkantoor van dit familiebedrijf, werken meer dan 450 van de 1700 werknemers. Hier is tevens de R&D-afdeling gevestigd.
Dit applicatieverhaal kwam tot stand dankzij de bereidwillige medewerking van Willem Naudts, product manager automatisering en
Chris Briers, electronic support & test engineer van Reynaers Aluminium.
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