
Wist U: 

 

WiTD DokuWiki support 
Onze ondersteuning 

pagina's zijn omgezet naar 

een Wiki document web 
applicatie. Op deze 

DocuWiki publiceren wij 

per klant de laatste project 
documenten en software 

voor download en vind u de 

laatste versies van manuals, 
software en FAQ van onze 

producten. 
Maar een Wiki zijnde is het 
ook mogelijk om uploads 

(max. 8Mb/file) en 

commentaren achter te 
laten op u prive Wiki. 

Indien u nog geen login 

gegevens hebt stuur dan een 
email naar 

witd@waalamo.com. 

 
 

 

 
 

 

  
Natuurlijk kunnen wij u 

deze service ook op uw 
eigen host of lokale server 

installeren en configureren 

naar u behoefte, neem even 
contact met ons op voor 

meer informatie. 
 
ATEX 114 
Sinds 20 april 2016 hebben 

we te maken met de nieuwe 
ATEX 114 richtlijn 

(2014/34/EU) voor 

explosieveilige apparatuur.  
 
ESA-satelliet 

communicatie M2M 

European Space Agency 

biedt financiering / co-

financiering aan voor 
systeem studies naar 

nieuwe M2M / IoT-

systemen. 
Testbed voor LEO M2M 

scenario's en LTE-NB/NB-

IoT backhauling via 
satelliet zijn enkele 

voorbeelden met 

financieringsmogelijkheden 
 

Weer nieuwe Blue Guide 

voor CE-markering 

Publicatieblad EU C272 26 

juli 2016. In 2015 was ook 

al een nieuwe versie 
gepubliceerd, dit als 

vervanging van de versie 

van 2000. In de jongste 
versie van de Blue Guide 

zijn een aantal kleine zaken 

aangepast ten opzichte van 
de versie van 2015, Voor 

details zie http://www.iab-

ingenieurs.nl/nieuwe-blue-
guide-ce-markering 

XC6 DMSR Ultra Rugged in zonlicht leesbare Tablet PC 
Een van de meest robuuste Windows tabletten op de markt, de XC6 DMSR is 
ideaal voor industriële en buiten omgevingen. Het robuuste high-
performance tablet (4th Gen Intel® Core™ i5 processor) is voorzien van een  
in zonlicht afleesbaar scherm, evenals een innovatieve resisitive multi-touch 
interface voor het runnen van uw zwaarste toepassingen ongeacht hoe 
extreem het milieu. 

Nieuws van CANtronik 
Na hard gewerkt te hebben om de kosten te verlagen van  
onze instap monochroom display, heeft het CANtronik team  
de nieuwe CANvu 230 gelanceerd. CANvu™ 500 is onze  
nieuwe platte 5" kleurenscherm welke toetreed tot de  
familie van CANvu en gaat begin 2017 in volle productie. De nieuwste versie 
van CANvu Geavanceerde Engine Monitor (AEM) software ondersteunt nu 
ook het 7" touch-screen. Let op voor het laatste nieuws van de lanceringen 
op hun website https://www.cantronik.com 
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Indien u deze nieuwsbrief niet kunt lezen klik dan hier. 

Nieuws 

 

 
 

 

 

 

Als u deze nieuwsbrief liever niet meer ontvangt, kunt u uw instellingen aanpassen door ons een email te sturen  

Maatwerk HMI Energie monitor  
Een energie monitor voor al uw energie/water  
verbruik en opwekking inclusief logging, web  
server en XML posting voor uw eigen website. 
En natuurlijk bereikbaar via uw smartphone  
en opties als SMS en/of E-mail  
waarschuwingen en uit te breiden met  
verschillende IO modules. Voor meer  
oplossingen zie  
           http://www.waalamo.com 

Oplossingen 

Nieuw van Brainchild 
WiTD’s geestenskind heeft nieuwe RS-485 Modbus RTU IO  
modules uitgebracht met een voedingsspanning van  
                        10-60Vdc en 32 digitale of 16 analoge IO. 
                        Ook een nieuwe brede 10" WINCE HMI  
                        met kleine rand en CoDeSys V3.5 HMI+PLC met Linux               
              RTOS. 

Bruggen Printen 
MX3D is een R&D starter welke in 2014 een 
betaalbare 3D printing-tool ontwikkelde. Zij 
voorzagen een industriële robot met een 
geavanceerde lasmachine en ontwikkelde 
software om het aan te sturen. Het stelt 
hun in staat om sterke en complexe 3D 
structuren uit duurzaam materiaal (metalen, 
hars) in vrijwel elke grootte of vorm te 
printen. http://mx3d.com 

GRATIS elektrische CAD-software 
DesignSpark Electrical is een nieuwe en gratis elektrische CAD-software. Het  
is een op maat gemaakte elektrische CAD-oplossing voor engineering 
professionals die op zoek zijn om tijd te besparen op foutloze ontwerpen. 
Voor download ga naar http://www.designspark.com  

32" Flexibele display voor digitale informatie 
Een 32" flexibel en uiterst licht display. Deze twee  
eigenschappen maken het display een ideale  
oplossing als een drop-in vervanger voor digitale 
informatie toepassingen in transport en andere 
openbare informatie-systemen. Dit is de nieuwste 
toevoeging in de E Ink Mobius™ productlijn van 150 gram flexibel en laag 
vermogen displays welke het een ideale vervanger maakt voor bestaande 
papieren of plastic gebaseerde systemen. 

Waterproof Panel-Pc Systemen van Nederlandse bodem 
De SimplexTouch waterproof systemen zijn voorzien van een duurzame 
hardglass projectieve capacitieve touch-interface die zelf met een 
handschoen goed te bedienen is. De IP65-certificering van het display 
beschrijft de stof- en waterbestendigheid. De SimplexTouch waterproof 
systemen zijn leverbaar met een groot 19" en 22" scherm. Vrij te 
configureren met alle beschikbare nieuwe Intel processoren. Deze flexibele 
configuratie mogelijkheden maken de SimplexTouch Panel-PC systemen tot 
de snelste en betrouwbaarste systemen op de markt. De behuizing is  
gemaakt van 2mm dik RVS, glad afgewerkt met hoge  
kwaliteit waterdichte industriële aansluitingen.  
De SimplexTouch Panel-PCsystemen worden volledig in  
Nederland opgebouwd waardoor zij garant kunnen  
staan voor een hoge kwaliteit, service en korte levertijd. 
Voor meer informatie https://panelpcs.nl 
 
Ook zeer geschikt voor Data Acquisition Studio (DAQ)  
software van BrainChild (of ander SCADA pakket) voor  
data logging en acquisitie.  
Het verwerft gegevens van Modbus RTU / Modbus TCP  
slave apparaten zoals IO Modules, Recorders, Controllers  
etc., en toont real time data in de PC in vorm van trends, 
bar grafieken, digitale waarden etc. 
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