
In de wereld van de aandrijf- en besturingstechniek neemt de belang- 

stelling voor veiligheid nog steeds toe. Dat merkt ook leverancier van 

radiografische systemen voor industriële toepassingen Tele Radio uit 

Den Haag. Zo wordt voor steeds meer toepassingen in uiteenlopende 

markten gevraagd naar de SIL3 draadloze afstandsbedieningen uit de 

series Panther en Tiger. “Een goede zaak”, aldus directeur KeesJan van 

der Elst. “Waar het veilig kan, moet je het gewoon veilig doen.”

Tele Radio is een Zweeds bedrijf dat in 1955 
startte met eenvoudige radiografische 
systemen voor een beperkt aantal toepas-
singen. In de decennia die volgenden, 
vulde de eigen R&D afdeling het pakket 
aan met nieuwe producten voor nieuwe 
markten die onder andere worden verkocht 
via de Benelux vestiging in Den Haag. 
Daarbij gaat het niet alleen om standaard 
producten, maar ook om oplossingen die 
worden ontwikkeld op basis van vragen uit 
de markt. Een typisch Nederlands voor-
beeld is bijvoorbeeld de ontwikkeling van 

een afstandsbediening die nu specifiek 
wordt ingezet bij het slopen van grote 
kassencomplexen.

Comfort of veiligheid?
Enerzijds is het gebruik van een afstands-
bediening, en zeker de draadloze varian-
ten, een kwestie van gemak en comfort. 
Directeur KeesJan van der Elst merkt echter 
dat de afgelopen jaren ook het thema 
veiligheid in opmars is. “Ik kan er geen 
specifieke verklaring voor geven”, zegt hij. 
“Het zal een combinatie van factoren zijn. 
Vanuit Zweden ligt er van oudsher al een 
focus op veiligheid, maar ook in andere 
Europese landen neemt de belangstelling 
toe. Enerzijds door dat de wetgever  
strenger gaat handhaven, anderzijds  
omdat bedrijven zich steeds meer bewust 
worden van de kosten die onveiligheid met 
zich meebrengt. Om nog maar niet te 
spreken van het menselijk leed wanneer 
het serieus mis gaat.”

Certificering
Om deze markt maximaal te kunnen 
bedienen, laat Tele Radio bepaalde series 
draadloze afstandsbedieningen certificeren 
door een Notified Body op de hoogste 
veiligheidsniveaus SIL3 en PLe. “Het zijn 
juist deze certificeringen door een onaf-
hankelijk instituut die onze producten in 
veel branches uniek maakt”, geeft Van der 
Elst aan. “Hierdoor komen machine- en 
systeembouwers of systeem integratoren 
soms automatisch bij ons terecht; wij zijn 
eenvoudig de enige partij in Nederland die 
dit type extern gecertificeerde producten 
levert. 

Een belangrijke klant voor ons is de over-
heid die een voorbeeldfunctie heeft ten 

aanzien van veiligheid en daar ook serieus 
mee omgaat. Daarnaast zijn onze producten 
te vinden in de offshore of bij de bediening 
van levensgevaarlijke machines zoals persen, 
houtversnipperaars en hogedrukpompen. 
Tevens zien we steeds meer toepassingen  
in de robotica en ook de oorspronkelijke 
markt – hef- en hijstoepassingen – blijft 
onze focus houden.” 

Het donut bereik
Wat veiligheid betreft bieden afstandsbe-
dieningen een zekere intrinsieke veiligheid. 
Door een machine of installatie immers op 
afstand te besturen, kan de bediener zich 
ophouden in een veilige zone en is de kans 
op letsel door deze specifieke machine 
uitgesloten. Maar ook ín het gevaarlijke 
bereik bieden de producten uitkomst. 
Bijvoorbeeld omdat de gebruiker in alle 
gevallen de noodstop knop letterlijk bij 
zich heeft. Bij een calamiteit is het dus 
nooit zoeken en zelfs nog moeten lopen 
om deze noodvoorziening te bereiken 
maar is deze direct te bedienen.

Bovendien is het tegenwoordig mogelijk 
om bij bepaalde instrumenten een specifiek 
werkbereik in te stellen waarbinnen de 
afstandsbediening ‘mag’ functioneren. Een 
populaire instelling is die met het ‘donut’ 
bereik. Hierbij mag er niet worden bediend 
in de directe nabijheid van de machine 
– daar waar het gevaarlijk is – maar ook 
niet te ver weg van de machine waar de 
gebruiker onvoldoende zicht heeft op de 
situatie. En zo zijn er ook andere bereiken 
te definiëren.

Continue controle
Bij specifiek de gecertificeerde afstandsbe-
dieningen hebben testen aangetoond dat 

de gebruiker in alle gevallen kan vertrou-
wen op een goede werking van zijn  
bediening. Dit is mogelijk omdat de  
systemen zichzelf voortdurend controleren 
op het versturen en ontvangen van gege-
vens. Wanneer datapakketjes niet aanko-
men of de verbinding tussen de zender en 
ontvanger om welke reden dan ook wordt 
onderbroken, wordt dit direct aangegeven 
en de machine gestopt.

“Hiermee zijn deze gecertificeerde draad-
loze varianten vaak veiliger dan bekabelde 
oplossingen” geeft Van der Elst aan. Bij 
storingen krijg je namelijk een melding en 
dat gebeurt bij bekabelde oplossingen niet. 
Een heftruck die een kabel kapot rijdt, 
overbelasting die tot kabelbreuk leidt of 
eenvoudig corrosie van een verbinding 
door veroudering of een corrosieve  
omgeving leiden tot storingen in de  
communicatie die pas later worden opge-
merkt. Misschien ook wel als het te laat is. 
De voorbeelden zijn bij ons bekend en 
stemmen tot nadenken. Zo is bij een  
bedrijf dat gebruik maakte van niet 

Tele Radio BV
Postbus 24008, 2490 AA Den Haag

Tel: +31 (0)70 419 41 20
E-mail: info@teleradio.nl
Internet: www.teleradio.nl

gecertificeerde afstandsbedieningen een 
oogstmachine volledig onbestuurbaar 
geworden. Gelukkig bewoog deze machine 
zich relatief langzaam waardoor de werk-
nemers de mogelijkheid hadden om zich in 
veiligheid te brengen. De machine is echter 
vervolgens tegen een muur op gereden. 
Geen persoonlijk letsel gelukkig. Maar de 
financiële schade was aanzienlijk.”

Safety event
Hoe ‘populair’ veiligheid is, zien de mede-
werkers van Tele Radio onder meer op het 
jaarlijkse Safety Event. “Bijzonder om te 
zien hoe dit event steeds drukker wordt en 
dat ook de overheid sinds kort hier te vin-
den is. Een goede zaak natuurlijk. Waar het 
veilig kan, moet je het gewoon veilig 
doen”, meent Van der Elst. “En daarbij 
gebruik maken van de laatste stand der 
techniek. Zo wordt in Zweden onder meer 
gewerkt aan nieuwe producten die ook in 
het kader van Industrie 4.0 zijn toe te  
passen. Deze draadloze bedieningen  
beschikken bijvoorbeeld over een univer-
sele interface waarmee gebruikersdata  
en andere gelogde gegevens zijn door te 
sturen voor verdere analyse of controle.

Wat de toekomst betreft zijn we vooral 
bezig met het communiceren van de  
(veiligheids)voordelen binnen de verschil-
lende markten om de wereld een stukje 
veiliger te maken. Ik denk dat sommige 
bedrijven er echt van opkijken welke voor-
delen een draadloze afstandsbediening  
kan bieden, zowel op het vlak van comfort 
als veiligheid. En niet alleen bedrijven in 
nieuwe markten. Nog steeds zien we  
bijvoorbeeld dat er hijs- en hefsystemen 
worden geplaatst die – omwille van de 
kosten – vervolgens worden aangestuurd 
met een inferieure bediening uit bijvoor-
beeld Taiwan. Écht niet slim. Natuurlijk 
bespaar je op investeringskosten, maar  
áls er wat gebeurt, zijn de kosten vele 
malen hoger en in steeds meer gevallen 
ook niet meer zonder gevolgen. In Duits-
land zitten bijvoorbeeld al diverse mensen 
in de gevangenis omdat ze niet het  
maximale veiligheidsniveau in acht hebben 
genomen. Wat dat betreft ken je misschien 
de uitspraak wel: veiligheid duur?  
Moet je eens een ongeluk proberen…”

Panther PLd
Eén van de nieuwste producten van  
Tele Radio is de Panther PLd. Een draad-
loze afstandsbediening die speciaal is 
ontwikkeld voor hijs- en heftoepassin-
gen. Het systeem voldoet aan PLd / SIL2 
en is standaard voorzien van verschil-
lende hef-, hijs- en kraanconfiguraties. 
Uniek is de mogelijkheid om de zender 
vanaf de grond in te stellen op de ont-
vanger of om de zender te wisselen 
zonder de ontvanger of zender te  
hoeven openen. De ontvanger geeft 
bovendien een signaal wanneer instel-
lingen worden gedaan die de veiligheid 
in gevaar brengen én kan ook een- 
voudige PLC functionaliteit uitvoeren.

Tiger serie
De draadloze producten uit de Tiger 
serie vormen met hun geïntegreerde 
veiligheid de meest geavanceerde oplos-
singen in het pakket. Kenmerkend is 
onder meer de programmeerbare func-
tionaliteit en de feedback informatie 
van de ontvanger die op de zender is af 
te lezen. De lichtgewicht en robuuste 
producten zijn gecertificeerd voor PLe 
en SIL3 en modulair uit te breiden met 
busprotocollen zoals CANbus, Profibus 
en Modbus.

Tele Radio focust verder op veiligheid

Waarin draadloze afstandsbesturingen
het verschil maken
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