
Wist U: 

 

Nieuwe lijst met 

Machinerichtlijnnormen 

Onlangs is in het Official 

Journal of the European 
Union, een update 

gepubliceerd van de lijst met 

normen die onder de 
Machinerichtlijn (2006/42/EC) 

vallen. 

 
Het volgen van deze normen is 

niet verplicht, maar producten 

die voldoen aan de 
geharmoniseerde normen 

worden verondersteld te 

voldoen aan de essentiële 
eisen uit de Machinerichtlijn 

(vermoeden van 

overeenstemming, 
CEmarkering). 

Link nieuwe lijst met 

Machinerichtlijnnormen 
 

EnergyStock en NewEnergy, 

twee dochterbedrijven van 
Gasunie, zijn een pilot 

gestart met het omzetten van 

zonne-energie in waterstof. 
Het project, HyStock, gaat 

energie van 5.000 panelen 

omzetten naar en opslaan als 
waterstof . De waterstof zal 

vervolgens gebruikt worden 

voor mobiliteit en industrie. 
Voor meer informatie 

http://www.thebluedeal.nl/
projec 

t-groningen-slaat-zonne-

energieop- 
als-waterstof/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Windfinder, een 

weersvoorspellings 
programma special voor 

wind, heeft een nieuw 

gezicht. Een bezoek waard 
http://www.windfinder.com 

 

Als klant kunt u uw projecten 
met documentatie en 

software terug vinden op 

onze WiTD supportWiki 
pagina’s. 
http://supportwiki.waalamo.com 

Bel of email ons als u nog 

geen inlog gegevens heeft. 

Nieuws van CANtronik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuw vlak 800x600 daglicht aanraakscherm en 2x CANbus, 1x RS232, 1x 
USB, 1x Analoog in, 1x digitaal in, 1x relais, 1x Ethernet en video 
aansluiting. 
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MODBUS data acquisitie     •   IP67 sun displays      •     Smart lijnrecorder          •       Smart panel 

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 electronische gadgets 
Practische electronica pcb’s voor beurs of geschenk 
bij leveringen. Van ontwerp tot assemblage. 
 
Voor meer informatie bel of e-mail ons. 
Tel: +31-223-707424 
Email: witd@waalamo.com 
 
En nu ook 3D print proto’s in ABS, nylon  
of “rubber” in max 200x200x200mm. 

Oplossingen 

Wat is er gewijzigd in de noodstopnorm? 
De norm NEN-EN-ISO 13850 uit 2008 die de ontwerpbeginselen van een 
noodstop beschrijft, is in november vorig jaar vervangen. Sinds mei 2016 is 
de norm ook geharmoniseerd onder de Machinerichtlijn 2006/42/EG. In de 
nieuwe norm is vooral een aantal onderwerpen verduidelijkt of 
geconcretiseerd. Kijk hier eens voor details 
http://www.engineersonline.nl/artikelen/id1328-wat-is-er-gewijzigd-in-de-ni 
euwe-noodstopnorm.html 

GRATIS CAD-software 
Nu ook gratis mechanische en PCB ontwerp software van samenwerking 
tussen RS Components en EDA software developer Number One Systems, 
maar wel even registreren. Voor download ga naar 
http://www.designspark.com, gratis 3D en 2D CAD modellen kan je bv 
vinden op http://www.3dcontentcentral.com 

Buzz woord: Deep learning 
Deep learning vormt een subdomein van machine learning en past heel 
effectief technieken toe om vrijwel ieder probleem met behulp van 
menselijke of kunstmatige intelligentie op te lossen. 
Er zijn inmiddels computers die gesproken teksten en video beter kunnen 
verwerken en begrijpen dan mensen. Neem bijvoorbeeld de computer die je 
iets kan laten zien, zonder dat je er naar kijkt. “Een blinde heeft een bril met 
cameraatje. Als hij naast zich iets hoort, maakt hij met het cameraatje 
een foto. Die gaat door een deep learning algoritme en de bril zegt in zijn 
oor: ‘Ik denk dat het een meisje is dat een muts draagt en op het punt staat 
een frisbee te gooien. Ze is ongeveer  
twee meter bij je vandaan.’” 
Doordat het deep learning-algoritme  
structuren kan herkennen 
en classificeren, is het ook een waardevol 
instrument aan het worden in de strijd  
tegen kanker. In Boston heeft een team  
specialisten op het gebied van 
radiologie het algoritme ingezet om  
miljoenen afbeeldingen van tumoren te 
analyseren. Uit de analyse van het  
algoritme kwamen tientallen nieuwe 
klinisch relevante eigenschappen van  
tumoren voort en het blijkt dat de cellen 
rondom kankercellen net zo belangrijk zijn in het diagnosticeren van kanker 
als de kankercellen zelf. 
Natuurlijk is er ook de andere kant, Google en de militairen hebben zo hun 
eigen ideeen wat je hiermee kunt doen. 

TensorFlow 
Tensorflow is een open-source software 
library van Google speciaal ontwikkeld 
voor machine learning-algoritme, lees 
deep learning. TensorFlow V1.2 is nu 
downloadbaar voor 64-bit Linux, macOS, 
Windows, en mobile platformen als 
Android and iOS. Voor details zie 
https://www.tensorflow.org/ 
Er is trouwens ook een “Tensorflow voor dummies” guide: 
https://cloud.google.com/blog/big-data/2017/01/learn-tensorflow-and-deep-le 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.332.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2016:332:TOC&utm_medium=email&utm_campaign=MB+special+10%2F16&utm_content=MB+special+10%2F16&utm_source=Emailnieuwsbrieven
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