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Beste klant, 
 
Het laatste nieuws en wetenswaardigheden uit de industrie, proces-, energie-, productie- en machineautomatisering van uw 
HMI expert (in een nieuw jasje): 
 
Nieuw IP67 rond aanraakscherm | Android M2M SMS app | Cantronik nu Veethree | 40 jaar automatisering | Trends in HMI 
 

Nieuw rond aanraakscherm  
 
De R3 is het eerste volledig ronde touchscreen van rand tot rand en is de nieuwste aanvulling van 
Veethree's bestaande assortiment robuuste, betrouwbare CAN-schermen en biedt een 
programmeerbaar scherm met capacitieve aanraakmogelijkheden, waardoor de stijl van een 
traditionele analoge meter kan worden aangepast aan de moderne tijd en mee kan veranderen 
met wijzegingen van de applicatie. 
Het volledig ronde LCD-kleurendisplay, de R3, is volledig leesbaar in zonlicht en afgedicht om aan 
de IP 67-normen te voldoen. Met CAN, RS-485, USB, ondersteuning voor analoge ingangen en 
digitale uitgangen is de R3 geschikt voor een breed scala aan toepassingen. 
Ook leverbaar als 2.8" display met knoppen en low-cost 2" (R3s & R2s). 
 
Aangepaste softwaretoepassingen met hoge prestaties kunnen snel worden gemaakt met behulp 
van de software-ontwikkelingskit (SDK). Als alternatief kan ons Software Engineering-team 
aangepaste applicaties voor u bouwen, van een geïntegreerd control- en monitorsysteem met 
datalogging en alarmfunctionaliteit tot maatwerk applicatie-gebaseerde HMI-routing naar Multi 
Function Displays. 

 

 

Android M2M SMS applicatie 
 
Voor een van onze klanten hebben wij een portable SMS notificatie programma ontwikkeld mbv een Android 
smartphone en OTA seriele interface kabel, USB of bluetooth. Wereldwijd eenvoudig te gebruiken voor portable 
systemen met een locale SIM kaart. 
 
Neem even contact met ons op voor meer informatie betreft de mogelijkheden. 
 
 
 

 

CANtronik heet voortaan Veethree 
 
WiTD is al meer dan 5 jaar leverancier en Europees ondersteunings punt voor Cantronik's 
robuste en vrij programmeerbare displays en aanraakschermen met geintergreerde IO en 
communicatie. 
In 2017 heeft Veethree CANtronik overgenomen nadat het de mogelijkheid had 
geïdentificeerd om de softwaremogelijkheden van de groep te verbeteren en haar 
commerciële voetafdruk op de Europese markt te vergroten.  
Veethree Technologies (voorheen CANtronik), zijn specialisten in softwareontwikkeling en 
systeemintegratie, terwijl Veethree een wereldwijde leverancier is van automotive- en 
maritieme instrumenten, sensoren en displays. 
 
 
 
 

 

BrainChild alweer 40 jaar leverancier van automatiserings producten 
 



WiTD levert, programmeerd en engineerd al 13 jaar automatiserings producten van 
BrainChild uit Taiwan. Misschien niet aan iedereen bekent maar BrainChild is begonnen 
met temperatuur regelaars en lijn recorders welke ook nog steeds sterk 
vertegenwoordigd zijn in hun productlijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Trends in HMI 
 
HMI Human machine-interfaces breiden hun rol uit, van basisbedieningspanelen naar gateways 
waar operators alarmen kunnen zien en erop kunnen reageren, de gezondheid van componenten 
kunnen controleren en de computernetwerken van het bedrijf kunnen beschermen. Tegelijkertijd 
gebruiken HMI's beeldschermen met een hogere resolutie om gebruikers meer nuttige informatie te 
laten zien. Deze technische vooruitgang zal operators en managers helpen de efficiëntie in hun 
faciliteiten te verbeteren, terwijl ze een centraal punt bieden waar ze meer informatie kunnen 
krijgen en meer taken kunnen uitvoeren. 
 
Let op de volgende zeven gebieden waar HMI's aanzienlijke vooruitgang kunnen boeken: 
 
1- Grotere en scherpere display's kunnen operators meer informatie zien en vooral grafisch, zodat het gemakkelijker is te begrijpen wat er 
gebeurt. 
2- Intuïtieve alarmen; Operators kunnen de HMI controleren om de ernst van het alarm te zien, te identificeren in welk gebied het is 
opgetreden en zelfs de exacte locatie in de machine bepalen. De machine kan het tijdstip van het optreden van fouten bijhouden, samen met 
gegevens die aan het alarm voorafgingen. 
3- Verlicht de werklast voor operators. Alarmen worden niet alleen eenvoudiger te begrijpen, ze nemen ook af in aantal. Veel berichten 
worden rechtstreeks van de machine naar technici en anderen gestuurd die moeten onderzoeken wanneer zich problemen voordoen. 
4- Voorspellende mogelijkheden; HMI's kunnen nu waarschuwingen weergeven die zijn gekoppeld aan de gezondheidsstatus van 
componenten in de apparatuur. Dankzij deze integratie kan onderhoudspersoneel voorspellen wanneer reparaties nodig zijn en beter beheer van 
de inventaris van vervangende onderdelen realiseren. 
5- Gemakkelijkere upgrades op oudere apparatuur. Ervan uitgaande dat de hardware de nodige mogelijkheden heeft, is het vrij 
eenvoudig om bestaande apparatuur te upgraden met nieuwe functies. 
6- Data bescherming; HMI's kunnen ook een rol spelen in cybersecurity, HMI's zitten tussen de IT- en OT-netwerken en dienen als gateway 
welke kunnen helpen de twee netwerken te isoleren. 
7- Geïntegreerde gegevens verzamelen en delen; een HMI kan worden aangesloten op alle apparatuur of alleen op de 
hoofdautomatiseringscontroller, het kan zelfs dienen als een toegangspunt voor apparatuur die niet rechtstreeks is aangesloten. 
 

De auto industrie heeft ook de HMI gevonden met als eerste de navigatie en 
media. Maar vandaag de dag worden de interieur- en exterieurontwerpen 
aangedreven door intuïtieve HMI-systemen die worden geïntegreerd op 
verschillende oppervlakken, ook wel 'slimme oppervlakken' genoemd, 
gecombineerd met het ontwerp van de auto. 
Sommige trends zijn gebogen oppervlakken, verschillende materialen zoals 
overlays op aluminium, koolstof, kunststof, hout, plaatwerk, enz., En integratie 
van verschillende soorten feedback zoals visueel, haptisch en audio 
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