
 
 
Brainpower met IBM-chip 
IBM introduceerd de eerste neurosynaptische computerchip met een miljoen 
programmeerbare neuronen, 256 miljoen programmeerbare synapsen en 46 
miljard synaptische bewerkingen per seconde per watt. Met 5,4 miljard 
transistoren is deze volledige functionele en productierijpe chip een van de 
grootste tot nu toe gebouwde CMOS-chips. Toch verbruikt hij, terwijl hij 
functioneert in biologische real-time, slechts 70 mW - een aantal 
grootteorden minder dan een moderne microprocessor. 
De neurosynaptische supercomputer ter grootte van een postzegel zou een 
grote verandering kunnen inluiden in wetenschap, technologie, de 
zakenwereld, de overheid en de maatschappij. 
 Dr. Dharmendra S. Modha, IBM Fellow en IBM Chief Scientist, Brain-
Inspired Computing, zegt: "Deze op het brein geïnspireerde computers 
kunnen mobiliteit transformeren, via toepassingen met sensoren en 
intelligentie, die in je handpalm passen maar waarvoor geen WiFi nodig is." 

NIEUW IP65 Smart papierloze lijnrecorders 
Als vervolg op BrainChild’s populaire HMI’s zijn nu  
ook hun lijn recorders uitgevoerd met aanraakscherm 
en uitgebreide specificaties. 
Standaard beschikken de 3 modellen van 4.3”, 5.6” en 
12.1” nu over MODBUS TCP/IP Ethernet port, 2 USB  
poorten en een SD slot. RS-232 of RS-485 is optioneel. 
Met de ARM Cortex-A8, 1Ghz is een maximale meet snelheid realiseerbaar 
van 100msec. 
Met de 6 verschillende uitbreidings modules (digitaal & analoog in/uit, 
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EU-landen: CE-markering 
Veel industriële 

productgroepen mogen 

uitsluitend worden verhandeld 
in de Europese Economische 

Ruimte (EER) als ze CE-

markering hebben. Dit geeft 
aan dat het product voldoet 

aan wettelijke eisen op het 

gebied van veiligheid, 
gezondheid en milieu. 

Deze eisen zijn vastgelegd in 

ongeveer 30 productspecifieke 
Europese richtlijnen en  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
verordeningen. Soms valt een 

product onder meerdere 

richtlijnen voor CE-markering. 
Produceert u goederen die niet 

onder deze richtlijnen vallen? 

Dan mag u geen CE-markering 
toepassen. De CE-markering - 

herkenbaar aan de letters C en 

E - moet op het product staan 
of op een daarop aanwezig 

gegevensplaatje. 
 

Productgroepen CE-markering 

Tot de productgroepen 
waarvoor CE-markering 

vereist is horen onder andere 

machines, gastoestellen, 
drukapparatuur, persoonlijke 

beschermingsmiddelen, 

medische hulpmiddelen, 
bouwproducten, elektr(on)ische 

apparatuur, pleziervaartuigen 

en speelgoed. De website van 
de Europese Commissie heeft 

een overzicht van 

productgroepen waarvoor CE-
markering geldt. 

http://ec.europa.eu/growth/

single-market/ce-marking/
manufacturers/directives/

index_nl.htm 

 
Er zijn ook enkele nieuwe 
hulpmiddelen op de mark voor 

CE certificering zie http://

www.dguv.de/ifa/Praxishilfen/
Software/SISTEMA/index-2.jsp, 

een software tool om machines 
op CE te evalueren en de 

Blauwe Gids 2014 (http://

ec.europa.eu/DocsRoom/
documents/11502/

attachments/1/translations/nl/

renditions/pdf) 
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Batterij monitor 

Verschillende lithium batterij pakketten moeten veilig aan/uit  
geschakeld en geladen worden afhankelijk van de batterij  
spanning, temperatuur en SOC/DOD.  
Met de CANvu355 is een economische en flexibele oplossing  
ontworpen voor verschillende aantal batterijen. Het display regelt  
en geeft batterij gegevens, alarmen van de verschillende batterijen  
weer in een degelijke IP67 behuizing. 

Oplossingen 

Profinet weegversterker SD2104 (10.000 d OIML) 
Door de toenemende vraag in de markt, heeft Syrinx  
n overleg met een van haar klanten een Weeg- 
versterker ontwikkeld die is uitgerust met Profinet,  
een welkome aanvulling op het bestaande Syrinx  
pakket SD weegversterkers en controllers. Daarnaast is hiermee de 
mogelijkheid gecreëerd om gewichten van  
binnenkomende en uitgaande goederen direct via de  
PC in een boekhoudpakket of Productie-proces te  
verwerken. 
De SD2104 is een nauwkeurige weegversterker (meetresolutie 24 bit), welke 
in ieder industrieel weegproces kan worden toegepast en eenvoudig kan 
worden gekoppeld aan andere apparatuur. Klantspecifieke software is snel, 
betrouwbaar én betaalbaar te realiseren. 
De SD2104 voor DIN rail montage kan binnen verschillende industriële 
netwerken worden toegepast in samenwerking met de Syrinx SD2100 
controller, met externe PLC’s of met industriële PC’s. De communicatie 
geschiedt via USB en / of PROFINET. Met 2 instelbare digitale filters (FIR en 
Moving Average) worden ongewenste vibraties en stoorfrequenties uit het 
loadcell ingangssignaal gefilterd. Met behulp van een logfunctie wordt het 
effect van de digitale filters op het loadcell ingangssignaal zichtbaar 
gemaakt. Deze informatie kan in een CSV-formaat worden opgeslagen en in 
andere PC-applicaties worden geïmporteerd. 
 

Voor meer informatie zie http://www.bienfait.nl/profinet-

weegversterker-sd2104/ 

inclusief temperatuur en pulse) kunnen er maximaal 48 
analoge kanalen gemeten worden met het 12.1” model. 
De standaard firmware beschikt over timers, repeat 
countdown, internet synchoniserende klok en 
automatisch printen voor logging. Communicatie kan 

verlopen via web server, email, MODBUS en gratis 
Windows applicatie Historical Viewer, welke ook 
gebruikt kan worden om de Smart lijnrecorder te 
configureren. 
Optioneel leverbaar met uitgebreide firmware voor 
wiskundige berekeningen, batch regeling, FDA 21 CFR 
part 11 en eigen display mbv Panel Studio. 
 
Voor meer informatie selecteer bovenstaande  Smart 
lijnrecorder link. 
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