
 ©
 P

H
O

EN
IX

 C
O

N
TA

C
T

 2
02

0 
- 

LU
52

01
16Contactron modules houden 

machine voor fenotypering 
draaiende
Applicatieverhaal

 phoe.co/linkedin 

 http://phoe.co/subscribe

 twitter.com/PhoenixContactB

 phoenixcontact.be/blog

Meer weten? PHOENIX CONTACT NV/SA 

Minervastraat 10-12  
1930 Zaventem 

Tel: 02 723 98 11  
www.phoenixcontact.be

Bij machinebouwer SMO uit Eeklo wordt voor Wageningen University & Research een automatisch systeem  
gebouwd voor fenotypering.

Jimmy De Sitter 
Account Manager Machine Building

Email: jdesitter@phoenixcontact.be

Tel: 02 723 98 11

Bij machinebouwer SMO uit Eeklo wordt voor 
Wageningen University & Research een automatisch 
systeem gebouwd voor fenotypering. De machine 
omvat meer dan 400 meter aan transportbanden om 
1120 planten automatisch te verplaatsen tussen 
verschillende stations waar ze behandeld of 
geïnspecteerd worden. Het aansturen van het 
aandrijfsysteem gebeurt via 137 Contactron 
motorstarters van Phoenix Contact. 

De cijfers laten er geen misverstand over bestaan:  
dit systeem voor fenotypering is een reusachtige 
machine. Om ze na het bouwen en testen op  
een efficiënte manier te verhuizen en bij de klant  
weer op te bouwen werd bij het ontwerp veel 
aandacht besteed aan modularisering. De compacte  
Contactron modules met geïntegreerde safety  
functies helpen mee om dit mogelijk te maken. 
Verspreid over de machine bevinden zich meerdere 
stuurkastjes die elk een communicatiemodule  
hebben en via gebruiksvriendelijke pluggen  
aangesloten kunnen worden op een Profinet  
netwerk. 

Bij de universiteit in Wageningen zal de machine 
gebruikt worden voor fenotypering. Dat is de 
wetenschap waarin nagegaan wordt welke invloed  
de genetische eigenschappen van planten hebben  
op hun groei en andere uiterlijke kenmerken. 
Concreet wordt onderzocht hoe de genetische  
aanleg van planten tot uiting komt in hun reactie  
op omgevingsfactoren zoals licht en voeding. In  
het onderzoek moeten die omgevingsfactoren dus  
precies gecontroleerd worden. 

“Het is een vrij arbeidsintensief onderzoek omdat  
men een voldoende groot aantal planten nodig heeft  
om statistisch relevant te zijn”, zegt Ludo Van Put,  
hoofd automatisering bij machinebouwer SMO.  
“Dat maakt het interessant om het proces te 
automatiseren. We hebben onder de merknaam  
WIWAM al een hele reeks machines gebouwd die  
in bedrijven en onderzoeksinstellingen gebruikt  
worden voor fenotypering.”

Betrouwbaarheid
Bij SMO is men tevreden over de samenwerking met 
Phoenix Contact – niet alleen omwille van de kwaliteit  
van de producten maar ook omwille van de goede 
verstandhouding waarbij meegedacht wordt met de  
klant om oplossingen uit te werken voor de uitdagingen  
die zich stellen.

“We zien bij Phoenix Contact zowat dezelfde mentaliteit als  
die we hier ook hebben”, zegt Ludo Van Put. “We willen 
allebei innovatieve zaken realiseren en we doen dat door 
aandacht te hebben voor de klanten en oplossingen uit te 
werken voor hun concrete problemen.” 

Voor fenotypering betekent dat onder meer dat de 
betrouwbaarheid van de machines hoog op het 
prioriteitenlijstje staat. Het gaat om omvangrijke 
onderzoeksprojecten die je niet wil laten mislukken omdat 
de planten wegens een technische storing een weekend 
lang geen water gekregen hebben, bijvoorbeeld. 

De keuze voor de Contactron motorstarters speelt ook 
hierin een rol want door de elektronische functies hebben 

ze een levensduur van tien miljoen schakelingen, wat vijf 
keer meer is dan die van mechanische contacten.  
Phoenix Contact leverde voor de machine ook een  
SMS-module waarmee de PC die het overkoepelende 
beheer van de installatie doet alarm kan slaan als er toch 
iets fout zou gaan. Voor de universiteit van Wageningen  
is het project een belangrijke stap vooruit in de uitbouw 
van het Netherlands Plant Eco-phenotyping Centre dat  
aan de top staat in dit wetenschappelijk domein. 

Wat verder bijdraagt tot de compactheid en wat tevens 
ook de modularisering vereenvoudigt zijn de ingebouwde 
veiligheidsfuncties van de Contactron. 

“De Contactron heeft twee aparte contacten voor de safety 
functies”, zegt Tom Lambert. “Als de noodstopkoord rond  
de machine bediend wordt, wordt via de veiligheidskring elke 
Contactron in veilige toestand gebracht zonder dat er een  
apart veiligheidsrelais nodig is om de spanning naar de modules 
te onderbreken. Dat deze functie ingebouwd zit in de modules 
zelf maakt de opstelling veel eenvoudiger en vermindert het 
werk bij de installatie. De modules hebben ook een ingebouwde 
elektronische beveiliging zodat er geen aparte thermische 
beveiliging meer nodig is. Dat bespaart opnieuw werk en  
maakt de installatie ook immuun voor invloeden van de 
omgevingstemperatuur.”

Ook voor de voedingen werd om een gelijkaardige  
reden voor Phoenix Contact gekozen. “Dankzij de 

ingebouwde technologie kan de Quint Power voeding  
kortstondig zeer hoge stroompieken aan. Hierdoor zal bij  
een probleem meteen de zekering afslaan zonder de  
voeding zelf door de knieën te laten gaan.”

Voor kleine plantjes wordt vaak gewerkt met een 
portaalrobot die de potten kan opnemen en verplaatsen.  
In de nieuwe machine, waarmee grote planten zoals 
landbouwgewassen en zelfs bomen onderzocht kunnen 
worden, staan de plantenhouders permanent op  
conveyors. Meestal staan ze gewoon in rust, maar  
dankzij de transportbanden kunnen ze ook verplaatst 
worden naar de stations waar ze water krijgen of  
gemeten worden. Dat leidt tot een merkwaardige 
choreografie waarin elke plant via een RFID tag  
getraceerd wordt. De overkoepelende sturing zorgt er 
bovendien voor dat de positie van de planten regelmatig 
gerandomiseerd wordt zodat ze gemiddeld allemaal 
evenveel licht krijgen. 

Voor de aandrijving van de transportbanden worden de 
Contactron motorstarters van Phoenix Contact gebruikt. 
Die zorgen voor een elektronische schakeling van de 
motoren waarbij telkens op de nuldoorgang geschakeld 
wordt zodat men geen problemen krijgt met elektro-
magnetische compatibiliteit (EMC). Met een breedte van 
slechts 22,5 mm zijn ze bovendien uiterst compact.

“In de machine worden 137 motoren aangestuurd met de 
Contactron modules”, zegt Tom Lambert die bij SMO 
verantwoordelijk is voor Electrical Engineering. “Dat het 

een compacte oplossing is begint bij zo een aantal een 
belangrijke rol te spelen. Om de machine op een efficiënte 
manier te kunnen verhuizen en weer op te bouwen bij  
de klant hebben we ze modulair opgebouwd. Elke module  
heeft daarbij zijn eigen stuurkastje met de Contactron  
units en een communicatiemodule.”

Ingebouwde beveiliging

Compacte oplossing

Innovatieve projecten
SMO legt zich als machinebouwer toe op innovatieve 
projecten en realiseert machines op maat voor  
uitdagingen waar in de markt geen standaard oplossingen 
voor bestaan. In een aantal gevallen worden uit die 
projecten nadien eigen productlijnen gedistilleerd. Zo 
bouwt SMO machines voor de vleesindustrie om 
automatisch, maar zonder het ambachtelijke uitzicht  
op te geven, brochettes en satés te maken. Een  
compleet andere productlijn bestaat uit grote kabelzagen 
met diamantkabels die vaak in de afvalverwerking  
gebruikt worden om grote producten zoals vliegtuigen  
te ontmantelen. En dan zijn er dus ook de machines  
voor fenotypering die onder de merknaam WIWAM in  
de markt gezet worden.

“WIWAM staat voor Weighing, Imaging & Watering  
Automation Machines”, legt Ludo Van Put uit. “Bij 
fenotypering laten we planten groeien op de machine.  
Ze krijgen automatisch water in zeer nauwkeurige doseringen 
en ze worden periodiek gewogen en gemeten om de groei op  
te volgen. Het meten gebeurt met camera’s en beeldverwerking. 
Zo kunnen we heel precies de bladoppervlakte en het volume 
van de planten bepalen.”

Voor SMO is het een verhaal dat veel technische kennis 
samenbrengt. Het bedrijf ontwikkelde bijvoorbeeld een 
eigen pomp om voldoende snel en accuraat te kunnen 

doseren. Ook de beeldverwerking is een domein  
waarin door de jaren veel expertise werd opgebouwd.  
De nieuwe machine voor Wageningen University & 
Research heeft onder meer een speciale dark  
adaptation tunnel gevolgd door een meetstation met  
een speciale chlorofylfluorescentiecamera. Daarmee  
kan de mate bepaald worden waarin een plant in staat  
is om aan fotosynthese te doen.
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op te geven, brochettes en satés te maken. Een
compleet andere productlijn bestaat uit grote kabelzagen 
met diamantkabels die vaak in de afvalverwerking
gebruikt worden om grote producten zoals vliegtuigen
te ontmantelen. En dan zijn er dus ook de machines
voor fenotypering die onder de merknaam WIWAM in
de markt gezet worden.

“WIWAM staat voor Weighing, Imaging & Watering Machines”, 
legt Ludo Van Put uit. “Bij fenotypering laten we planten 
groeien op de machine. Ze krijgen automatisch water in zeer 
nauwkeurige doseringen en ze worden periodiek gewogen en 
gemeten om de groei op te volgen. Het meten gebeurt met cam
era’s en beeldverwerking. Zo kunnen we heel precies de 
bladoppervlakte en het volume van de planten bepalen.”

Voor SMO is het een verhaal dat veel technische kennis 
samenbrengt. Het bedrijf ontwikkelde bijvoorbeeld een 
eigen pomp om voldoende snel en accuraat te kunnen

doseren. Ook de beeldverwerking is een domein  
waarin door de jaren veel expertise werd opgebouwd.  
De nieuwe machine voor Wageningen University & 
Research heeft onder meer een speciale dark  
adaptation tunnel gevolgd door een meetstation met  
een speciale chlorofylfluorescentiecamera. Daarmee  
kan de mate bepaald worden waarin een plant in staat  
is om aan fotosynthese te doen.
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Bij machinebouwer SMO uit Eeklo wordt voor 
Wageningen University & Research een automatisch 
systeem gebouwd voor fenotypering. De machine 
omvat meer dan 400 meter aan transportbanden om 
1120 planten automatisch te verplaatsen tussen 
verschillende stations waar ze behandeld of 
geïnspecteerd worden. Het aansturen van het 
aandrijfsysteem gebeurt via 137 Contactron 
motorstarters van Phoenix Contact. 

De cijfers laten er geen misverstand over bestaan:  
dit systeem voor fenotypering is een reusachtige 
machine. Om ze na het bouwen en testen op  
een efficiënte manier te verhuizen en bij de klant  
weer op te bouwen werd bij het ontwerp veel 
aandacht besteed aan modularisering. De compacte  
Contactron modules met geïntegreerde safety  
functies helpen mee om dit mogelijk te maken. 
Verspreid over de machine bevinden zich meerdere 
stuurkastjes die elk een communicatiemodule  
hebben en via gebruiksvriendelijke pluggen  
aangesloten kunnen worden op een Profinet  
netwerk. 

Bij de universiteit in Wageningen zal de machine 
gebruikt worden voor fenotypering. Dat is de 
wetenschap waarin nagegaan wordt welke invloed  
de genetische eigenschappen van planten hebben  
op hun groei en andere uiterlijke kenmerken. 
Concreet wordt onderzocht hoe de genetische  
aanleg van planten tot uiting komt in hun reactie  
op omgevingsfactoren zoals licht en voeding. In  
het onderzoek moeten die omgevingsfactoren dus  
precies gecontroleerd worden. 

“Het is een vrij arbeidsintensief onderzoek omdat  
men een voldoende groot aantal planten nodig heeft  
om statistisch relevant te zijn”, zegt Ludo Van Put,  
hoofd automatisering bij machinebouwer SMO.  
“Dat maakt het interessant om het proces te 
automatiseren. We hebben onder de merknaam  
WIWAM al een hele reeks machines gebouwd die  
in bedrijven en onderzoeksinstellingen gebruikt  
worden voor fenotypering.”

Betrouwbaarheid
Bij SMO is men tevreden over de samenwerking met 
Phoenix Contact – niet alleen omwille van de kwaliteit  
van de producten maar ook omwille van de goede 
verstandhouding waarbij meegedacht wordt met de  
klant om oplossingen uit te werken voor de uitdagingen  
die zich stellen.

“We zien bij Phoenix Contact zowat dezelfde mentaliteit als  
die we hier ook hebben”, zegt Ludo Van Put. “We willen 
allebei innovatieve zaken realiseren en we doen dat door 
aandacht te hebben voor de klanten en oplossingen uit te 
werken voor hun concrete problemen.” 

Voor fenotypering betekent dat onder meer dat de 
betrouwbaarheid van de machines hoog op het 
prioriteitenlijstje staat. Het gaat om omvangrijke 
onderzoeksprojecten die je niet wil laten mislukken omdat 
de planten wegens een technische storing een weekend 
lang geen water gekregen hebben, bijvoorbeeld. 

De keuze voor de Contactron motorstarters speelt ook 
hierin een rol want door de elektronische functies hebben 

ze een levensduur van tien miljoen schakelingen, wat vijf 
keer meer is dan die van mechanische contacten.  
Phoenix Contact leverde voor de machine ook een  
SMS-module waarmee de PC die het overkoepelende 
beheer van de installatie doet alarm kan slaan als er toch 
iets fout zou gaan. Voor de universiteit van Wageningen  
is het project een belangrijke stap vooruit in de uitbouw 
van het Netherlands Plant Eco-phenotyping Centre dat  
aan de top staat in dit wetenschappelijk domein. 

Wat verder bijdraagt tot de compactheid en wat tevens 
ook de modularisering vereenvoudigt zijn de ingebouwde 
veiligheidsfuncties van de Contactron. 

“De Contactron heeft twee aparte contacten voor de safety 
functies”, zegt Tom Lambert. “Als de noodstopkoord rond  
de machine bediend wordt, wordt via de veiligheidskring elke 
Contactron in veilige toestand gebracht zonder dat er een  
apart veiligheidsrelais nodig is om de spanning naar de modules 
te onderbreken. Dat deze functie ingebouwd zit in de modules 
zelf maakt de opstelling veel eenvoudiger en vermindert het 
werk bij de installatie. De modules hebben ook een ingebouwde 
elektronische beveiliging zodat er geen aparte thermische 
beveiliging meer nodig is. Dat bespaart opnieuw werk en  
maakt de installatie ook immuun voor invloeden van de 
omgevingstemperatuur.”

Ook voor de voedingen werd om een gelijkaardige  
reden voor Phoenix Contact gekozen. “Dankzij de 

ingebouwde technologie kan de Quint Power voeding  
kortstondig zeer hoge stroompieken aan. Hierdoor zal bij  
een probleem meteen de zekering afslaan zonder de  
voeding zelf door de knieën te laten gaan.”

Voor kleine plantjes wordt vaak gewerkt met een 
portaalrobot die de potten kan opnemen en verplaatsen.  
In de nieuwe machine, waarmee grote planten zoals 
landbouwgewassen en zelfs bomen onderzocht kunnen 
worden, staan de plantenhouders permanent op  
conveyors. Meestal staan ze gewoon in rust, maar  
dankzij de transportbanden kunnen ze ook verplaatst 
worden naar de stations waar ze water krijgen of  
gemeten worden. Dat leidt tot een merkwaardige 
choreografie waarin elke plant via een RFID tag  
getraceerd wordt. De overkoepelende sturing zorgt er 
bovendien voor dat de positie van de planten regelmatig 
gerandomiseerd wordt zodat ze gemiddeld allemaal 
evenveel licht krijgen. 

Voor de aandrijving van de transportbanden worden de 
Contactron motorstarters van Phoenix Contact gebruikt. 
Die zorgen voor een elektronische schakeling van de 
motoren waarbij telkens op de nuldoorgang geschakeld 
wordt zodat men geen problemen krijgt met elektro-
magnetische compatibiliteit (EMC). Met een breedte van 
slechts 22,5 mm zijn ze bovendien uiterst compact.

“In de machine worden 137 motoren aangestuurd met de 
Contactron modules”, zegt Tom Lambert die bij SMO 
verantwoordelijk is voor Electrical Engineering. “Dat het 

een compacte oplossing is begint bij zo een aantal een 
belangrijke rol te spelen. Om de machine op een efficiënte 
manier te kunnen verhuizen en weer op te bouwen bij  
de klant hebben we ze modulair opgebouwd. Elke module  
heeft daarbij zijn eigen stuurkastje met de Contactron  
units en een communicatiemodule.”

Ingebouwde beveiliging
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