
Het voorbije jaar hebben we met PsiControl opnieuw sterk ingezet op onze customized controllers en op onze expertise in 
Electronic Manufacturing Services (EMS). We hebben daarbij ook zwaar geïnvesteerd in onze technologie- en productiefaciliteiten 
in zowel Ieper als Rasnov. Zo stellen we u in deze nieuwsbrief onze nieuwe coatinglijn en x-ray machine voor. Ook op R&D-vlak 
hebben we onlangs enkele doorbraken gerealiseerd. Met onze gloednieuwe user interface SwipeStat spelen we in op de stijgende 
vraag naar interfaces die gebaseerd zijn op touch technologie. Daarnaast hebben we met PsiRF ook een eigen protocol voor draad-
loze communicatie ontwikkeld. In dit nummer brengen we ook meer nieuws over onze klant Belginova, voor wie we een draadloze 
sturing ontwikkelen die gebruikt wordt in energie-efficiënte verwarmde sportkleding van het merk 30seven. 

Cathy Defoor 
VP PsiControl

Investering in nieuwe conformal coatinglijn en x-ray machine

PsiControl blijft verder investeren in de vernieuwing en moder-
nisering van zijn productiefaciliteiten. Nadat in 2012 het hoog-
technologische machinepark van TBP Electronics Belgium in ge-
bruik genomen werd in Ieper en Rasnov, volgden in 2013 nog 
2 investeringen. “Door de stijgende vraag naar gecoate printpla-
ten hebben we in september een nieuwe Nordson ASYMTEK Select 
Coat® SL-940E coatingmachine geïnstalleerd in Rasnov. Met deze 
machine, aangevuld met inspectietafel 
en droogoven, beschikken we nu over 
een snel en efficiënt selective confor-
mal coatingsysteem. Door een geïnte-
greerde procesbewaking in gesloten 
circuit kunnen we een hoogwaardige 
coatingkwaliteit garanderen. Zo wor-
den de procesparameters met de 
Easy Coat® (ECXP) software geregis-
treerd en zijn ze traceerbaar,” aldus 
Peter Baert (Operations Manager). 
Daarnaast werd het laboratorium 

in Ieper onlangs uitgebreid met een XTEK XTV160 x-ray machi-
ne van Nikon. “Hierdoor beschikken we nu over een veel krachtigere 
machine voor de elektronische inspectie van geproduceerde printpla-
ten en voor failure analyse. We kunnen nu veel duidelijkere en meer 
gedetailleerde opnames maken, waardoor de analysemogelijkheden 
van ons labo sterk uitgebreid worden.”

PsiRF: eigen ontwikkeld protocol voor draadloze communicatie

Het aantal mobiele en draadloze toe-
passingen in industriële elektronica zit 
in de lift. Het communicatieprotocol 
speelt daarbij een steeds belangrijkere 
rol, onder meer door de toenemende 
vraag naar intelligentere applicaties. “De 

voorbije jaren hebben we heel wat ervaring opgebouwd met indus-
triële standaardprotocollen zoals Z-wave, KNX-RF en Bluetooth LE. 
De meeste standaardprotocollen zijn geschikt voor gedistribueerde 
controle en bieden niet altijd een antwoord op de specifieke vragen 
van onze klanten. Daarom hebben we een eigen generiek netwerk-
protocol ontwikkeld, namelijk PsiRF,” aldus Brecht Pauwels (R&D 
Project Manager). “Naast de architecturale vereisten aan het net-
werkprotocol moest het voldoen aan parameters zoals grote stabili-
teit, eenvoudige installatie, zelfcorrectie en lage kostprijs door gebruik 
te maken van standaard RF-componenten. Bovendien is een belang-
rijke voorwaarde voor de toepassing van draadloze technologie in 

industriële omgevingen dat ze in alle omstandigheden robuust en 
betrouwbaar blijven functioneren, zoals bij extreme temperaturen of 
met hoge interferentie van andere transceivers.” Het PsiRF net-
werkprotocol heeft een single master–multiple slaves architec-
tuur. Het bevat dynamische routering voor de communicatie 
tussen de master en de slaves binnen het netwerk waarbij infor-
matie van alle berichten verzonden binnen het netwerk gebruikt 
wordt voor de optimalisatie van de communicatie. Het verschilt 
hierbij van andere standaardprotocollen die ofwel gebruik ma-
ken van statische routeringstabellen, ofwel enkel point-to-point 
communicatie toelaten. Het concept omvat ook een eenvoudi-
ge netwerkset-up door single click inclusion. Hierdoor worden 
nieuwe slave modules eenvoudig en snel ingepast in bestaande 
netwerken, waarbij de routering onmiddellijk geüpdatet wordt. 
Het protocol kan toegepast worden in alle vrije ISM-banden en 
wordt momenteel toegepast in de 868MHz ISM band.

NEWS Q4 2013



PsiControl speelt met SwipeStat in op stijgende vraag naar touch user interfaces

PsiControl ontwikkelt en produceert oplossingen voor klanten 
in verschillende sectoren, inclusief software, HMI, elektronica, 
mechanica en actuatoren. Alle bedieningsknowhow, human in-
terfacing, IO-functies en communicatieprotocollen waaronder 
het eigen ontwikkelde PsiRF kunnen daarbij gecombineerd 
worden. Op deze manier maakt PsiControl kostenefficiënte 
producten, gemaakt volgens de specificaties van de klant. Zo 
bouwde het de voorbije jaren ook heel wat expertise op in 
capacitive touch technology voor industrieel gebruik. “Door de 
sterke opkomst van smartphones en tablets krijgen we meer en meer 
vragen naar interfaces gebaseerd op touch technologie,” aldus Jan 
Servaes (Product Manager). “Op basis van onze jarenlange erva-
ring met user interfaces hebben we nu de look & feel van een he-
dendaagse smart interface omgezet in het kost-efficiënte en flexibele 
SwipeStat-concept. Via touch technologie gecombineerd met een slim-
me sliding user interface kunnen ook complexere instellingen eenvou-
dig en op een natuurlijke manier ingegeven worden.” De SwipeStat 
is ontwikkeld als een compacte kamerthermostaat, maar kan 

door de flexibele opzet ook ingezet worden in andere omge-
vingen en applicaties die een compacte, intuïtieve en budget-
vriendelijke user interface vereisen. “Door een doorgedreven  ge-
bruik van robuuste en bewezen technologieën is de SwipeStat zelfs 
geschikt voor zwaardere industriële omgevingen. Verder zien we de 
SwipeStat ook perfect functioneren als complementaire lokale user 
interface, in combinatie met 
een wireless remote smart- 
phone of tablet bediening, een 
andere opkomende trend in 
user interfacing”.  Voor meer 
informatie of een demo van 
de SwipeStat kan u contact 
opnemen met PsiControl 
via info@psicontrol.com.

PsiControl ontwikkelt draadloze sturing voor 
energie-efficiënte verwarmde sportkleding van 30Seven 

Het West-Vlaamse 
Belginova is een in-

novatief bedrijf gespecia-
liseerd in de verwerking van ultra-

fijne metaaldraadjes en textieltoepassingen. In 2009 lanceerde 
Belginova met succes het merk 30seven voor verwarmde sport- 
en industriële kledij. Onder meer handschoenen, jassen en inleg-
zolen worden verwarmd via uitneembare verwarmingselemen-
ten aangestuurd door een herlaadbare lithium-ion batterij. “In lijn 
met onze sterke ambitie om voortdurend nieuwe oplossingen op de 
markt te brengen is de volgende stap een intelligente sturing waarmee 
we de verschillende verwarmingselementen draadloos kunnen aanstu-
ren. Een en ander brengt natuurlijk heel wat uitdagingen met zich mee 
zoals intelligentie in de elektronica, batterijverbruik, propagatie door-
heen lagen kledij, kostprijs en vooral een performant draadloos net-
werk voor het aansturen van de verschillende verwarmingselementen. 
PsiControl heeft voor ons een customized RF-protocol ontwikkeld om 

te kunnen voldoen aan specifieke eisen inzake energieverbruik, ro-
buustheid, kostprijs en gebruiksgemak,” aldus Pol Speleers (Busi-
ness Development Director). Belginova doet voor de ontwik-
keling en de productie van de intelligente elektronica (remote 
control, draadloos netwerk en sensor/sturingconcepten) een 
beroep op PsiControl. Dit houdt ook het testen van de prototy-
pes op cruciale eigenschappen (EMC, temperatuur en trillingen) 
in om een zeer hoog kwaliteitsniveau te garanderen. “PsiControl 
beschikt hiervoor over een uitgebreide knowhow en volledig uitge-
ruste interne testfaciliteiten. Het testen van elektronicacomponen-
ten is absoluut noodzakelijk gezien de vrij extreme condities waarin 
deze gebruikt moeten worden. Bovendien kunnen we op deze manier 
de doorlooptijd van ontwikkelingstrajecten sterk verkorten,” aldus 
Jeroen Deweer (Sales Development Manager). Een eerste reeks 
controllers zal deze winter in verschillende Europese landen ge-
test worden.  Meer informatie op www.30seven.eu.

VU: Cathy Defoor, PsiControl, Steverlyncklaan 15, BE-8900 Ieper 
Tel: +32 57 40 96 96 – mail: info@psicontrol.com – web: www.psicontrol.com

mailto:info@psicontrol.com
http://www.30seven.eu
http://www.psicontrolmechatronics.com

