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SLIEDRECHT – Al vanaf 

1989 innovatief en 

vooruitstrevend: Control 

Techniques Leroy-Somer uit 

Sliedrecht. Vorig jaar werd 

het bedrijf ook in de visserij 

bekend door belangrijke 

bijdragen aan de bouw van de 

MDV 1 ‘Immanuel’. 

Creëren en innoveren door Control Techniques

‘Kan niet bestaat niet’

Wat Control Techniques Leroy-Somer leverde voor de MDV 1:
1. Vier Control Techniques Unidrive M draaistroomregelaars ten behoeve van de voortstu-

wingsmotor
2. Een permanentmagneetmotor ten behoeve van de aandrijving van de hoofdvoortstu-

wingsschroef
3. Control Techniques Unidrive M draaistroomregelaar ten behoeve van de aandrijving van 

de roterende omvormer
4. Leroy-Somer motor/generator omvormer voor een schoon boordnet
5. Remweerstand voor het energieopwekkingssysteem (niet afgebeeld)
6. Gelijkrichterunits voor de ‘common DC-bus’
7. 12-puls transformator geschikt voor variabele frequenties
8. Control Techniques Unidrive M draaistroomregelaar ten behoeve van de hydrauliekpomp
9. Control Techniques Unidrive M draaistroomregelaar ten behoeve van de spoelpomp
10. Control Techniques Unidrive M draaistroomregelaar ten behoeve van de MK-ventilatie
11. Control Techniques Unidrive M draaistroomregelaar ten behoeve van de visruimkoeling
12. Twee Control Techniques Unidrive M draaistroomregelaars ten behoeve van pulsvislieren
13. Leroy-Somer hoofdgenerator 
14. Leroy-Somer hulpgenerator

C
ontrol Techniques, pro-
ducent en leverancier van 
aandrijvingen en bestu-
ringen, opende in 1989 een 
vestiging in Nederland. 

Tot het productenpakket behoorden 
gelijkstroomregelaars, frequentierege-
laars, softstarters en servosystemen. De 
producten werden toegepast in tal van 
sectoren voor onder meer toerenregeling 
van pompen, ventilatoren en compres-
soren (om energie te besparen), slimme 
aandrijfconcepten voor druk- en verpak-
kingslijnen en ombouw van hijskranen, 
bruggen, sluizen en dergelijke.

In 1995 werd Control Techniques 
overgenomen door Emerson USA, een 
wereldwijd opererend miljardenconcern, 
met 130.000 medewerkers en gespeciali-
seerd in process management, network 
power, climate control en industrial auto-
mation. Binnen de nieuwe organisatie van 
Emerson kreeg Control Techniques een 
aantal nieuwe ‘broers en zussen’, waaron-
der Asco Numatics en Leroy-Somer.

Als producent van motoren, motor-
reductoren en generatoren maakte met 
name Leroy-Somer een brede synergie 
mogelijk met de elektrische componen-
ten van Control Techniques. Binnen de 
wereld van marine en offshore hebben de 
generatoren van Leroy-Somer zich al lang 
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In 1989 bracht Control Techniques ‘s 
werelds eerste digitale gelijkstroom-
regelaar op de markt, en in 1990 de 
Commander CD, ’s werelds eerste 
IGBT gestuurde frequentieregelaar; 
een technologie die door alle collega-
producenten van frequentieregelaars 
werd gevolgd en tot op de dag van 
vandaag gebruikt wordt. In 1995 werd 
weer een voorsprong genomen met 
de eerste Unidrive regelaar, met de 
bijnaam ‘Eén voor alles’.
Control Techniques Leroy-Somer 
Nederland leverde ook bijdragen aan 
systemen voor waterturbines in de 
Afsluitdijk en de Oosterscheldedam.

Control Techniques is sinds 1989 gevestigd 
in Sliedrecht. Emerson (de naam op het 
dak) is de Amerikaanse moedermaatschap-
pij.

bewezen. Daar kwamen nu de Control 
Techniques regelaars en andere innova-
ties bij. Uiteindelijk leidde een en ander 
in 2013 tot een wereldwijde migratie van 
Control Techniques en Leroy-Somer, dus 
ook in Nederland, locatie Sliedrecht. De 
aandrijfoplossingen voor de scheepvaart 
beperkten zich in de beginjaren tot het 
leveren van deckequipment-systemen 
voor het leggen van kabels en pijpen op 
de zeebodem.

General Manager Arjan Bakker 
van Control Techniques Leroy-Somer 
over het eerste contact met de visserij 
in Nederland: ,,De opdracht vanuit de 
Stichting Masterplan Duurzame Visserij 
was: een pulsvislier die een elektrische 
kabel moet halen en vieren, met een sta-
biele trekkracht, zonder breuk maar met 
variabele golfslag. Waar anderen de hand-
doek in de ring gooien, begint het voor 
onze techneuten in Sliedrecht pas leuk te 
worden. En kan niet bestaat niet.’’

Het moest snel want anders kwamen 
demo en subsidies in gevaar. De engineers 
in Sliedrecht gingen een nachtje door en 
de test kon met succes worden afgeslo-
ten. Dit was de basis voor een langdurige 
samenwerking tussen Control Techniques 
en de firma’s Westhoeve, Padmos en 
Hoekman.’’

Zo veel mogelijk rendement halen uit 
één kilo brandstof. Dat was voor alle deel-
nemers aan de bouw van de MDV 1 het 
uitgangspunt. ,,Na de nodige voorgesprek-
ken met het MDV, Hoekman, Padmos en 
Westhoeve over de technische invulling 
werd in juni 2014 het startschot gegeven 
van de concrete samenwerking. Deadline: 
juni 2015. Het powermanagement, de elek-
trische voortstuwing, de pulsvislieren, de 
pompen en ventilatoren werden alle aan 
de rendementseisen onderworpen.’’

LAPTOP EN SUPPORT OP AFSTAND
Een watergekoelde permanentmag-

neetmotor van 400 kW (bij 120 toeren 
per minuut) kwam in de plaats van een 
conventionele dieselmotor. Bakker: ,,Het 
hoge rendement van de permanentmag-
neetmotor is een voordeel, waarbij gezegd 
moet worden dat een goede dieselmotor 
ook geen slecht rendement heeft. Verdere 
voordelen: de kleine afmetingen en 
inbouwmaten van de motor, er is geen in 
lijn geplaatste reductiekast met keerkop-
peling nodig, stootbelastingen kunnen 
elektrisch opgevangen worden door de 

motorregelaar, waardoor de generator sta-
bieler en energievriendelijk wordt, minder 
motorgeluid en motortrilling en nagenoeg 
onderhoudsvrij.’’

Zijn er dan ook nadelen? Bakker 
spreekt liever over ‘kenmerken’. ,,Een 
elektrisch aangedreven vissersschip als de 
MDV 1 zit vol met elektrische en elektroni-
sche componenten voor zowel het vermo-
gen als de besturing. Een doorgewinterde 
scheepstechnicus heeft altijd een oplos-
sing voor een mogelijk defect aan zijn 
conventionele scheepsinstallatie, maar 
zal zich deze nieuwe technologie toch 
opnieuw eigen moeten maken. Het is ver-
gelijkbaar met de auto-industrie. Steeds 
meer elektronica in de auto veranderde 
de automonteur met ervaring en poetslap 
in een technicus met laptop. Daarmee 
kunnen we wel op afstand meekijken en 
supporten.’’

Naast de aandrijfcomponenten die 
Control Techniques leverde (regelaars, 
motoren en generatoren) deed het 
Sliedrechtse bedrijf ook engineering, 
tekenwerk, documentatie, testen, inre-
gelen, training en de besturingssoftware 
(een softwaredefinitie ten behoeve van 
de aansturing vanuit de PLC en de appli-
catiesoftware ten behoeve van de aanstu-
ring van de regelingen in de frequentie-
regelaars van de voortstuwingsmotor en 
roterende omvormer).

De elektronica heeft bewezen 
betrouwbaar te zijn maar kent ook zijn 
‘kenmerken’ als EMC en harmonische 
stroomvervorming, wat je niet kunt 
gebruiken op je boordnet en instru-
mentatie. Op advies van de Control 
Techniques-engineers werd gekozen voor 
een elektrisch systeem waarbij een 12 puls 
scheidingstrafo zorgt voor het reduceren 
van harmonische stroomvervorming. 
,,Het omschakelen van regelaars en gene-
ratoren geeft de garantie voor een breed 
redundant systeem zonder boordnetver-
vuiling op instrumentatie.’’

De bouw liep op schema en de MDV 
1 kwam ‘op tijd’ in de vaart. De cijfers na 
inmiddels acht maanden vissen stem-
men optimistisch. De systemen die het 
energieverbruik aansturen en controleren 
doen hun werk zo goed dat de MDV 1 ook 
met een hoge olieprijs geld kan verdienen. 
Arjan Bakker tot slot: ,,Wij werken met ons 
inmiddels 60-koppige team aan nieuwe 
innovaties voor gebruik binnen de scheep-
vaart en visserij.’’

EEN HAVEN VAN KWALITEIT EN BETROUWBAARHEID
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