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Vijf onderdelen 
verwijderd van je Proximo
Gratis gegevens meten voor bezoekers van de WoTS

Op het eerste gezicht lijkt de beursgadget niet spectaculair. Maar wanneer was de laatste keer dat 

jij samen met twintig verschillende partijen binnen een paar maanden een idee hebt omgetoverd in 

ruim duizend werkende apparaten? Precies. Die succesvolle samenwerking is de echte boodschap van 

de Proximo op de ‘World of Electronics’. Daarnaast is het een leuk hebbeding met veel in petto.

KEES DE WAAL

Als we kijken naar de wereld van van-
daag dan wil het niet echt vlotten 
met vraagstukken die globaliseren 

ons brengt. De Verenigde Staten kiezen 
voor zichzelf en binnen Europa ziet het er 
niet veel fraaier uit. De Brexit, het migra-
tievraagstuk en meningen over het geloof 
zorgen ervoor dat de eensgezindheid ver-
der weg lijkt dan ooit. Hoop doet bloeien 
en daarvoor hoef je slechts in een andere 
wereld te stappen. De ‘World of Electronics’ 
toont dat het anders kan. Meer dan twintig 
bedrijven hebben de handen ineen gesla-
gen om te laten zien waartoe zij samen in 
staat zijn. Een unieke samenwerking van 
verschillende bedrijven geïnitieerd door 
FHI, de brancheorganisatie voor indus triële 
elektronica. Elk op zijn eigen manier: als 
ontwerper, producent, testpartij, als leve-
rancier van componenten of als sponsor. 
In slechts enkele maanden is het daarmee 
voor de twaalfde keer, traditiegetrouw 
sinds 2007, gelukt om een gratis beurs  
gadget te ontwikkelen en produceren om 

een beursbezoek aantrekkelijker te maken. 
1500 beursbezoekers kunnen de onder-
delen voor de Proximo bij vijf exposanten 
op de beursvloer ophalen. Het gaat daar-
bij om de geassembleerde printplaat, de 
behuizing, de batterijen, het frontpaneel 
en de connector. Vraag bij het afhalen van 
de onderdelen meteen hoe ze het product 
mogelijk hebben gemaakt en wat hun rol 
daarin is geweest. Want zeg nou eerlijk, 
hoe vaak is het jou gelukt om met zoveel 
verschillende partijen iets te ontwerpen en 
te produceren?

Van idee naar ontwerp: 

Na een prijsvraag krij-

gen de Proximo en de 

bijbehorende app steeds 

meer vorm.

Stap 1

Dit artikel in 30 seconden

Traditiegetrouw is op de World of Electronics 
een zogenoemde beursgadget op te halen. Dat 
maakt het nog interessanter om naar de WoTS 

te komen. Dit keer gaat het om de Proximo, een 
apparaat met allerlei sensoren dat je met je mo-

biel kunt bedienen en monitoren.
De 1500 bezoekers die zich hiervoor als eerste 
hebben aangemeld kunnen deze in vijf delen 

ophalen bij verschillende exposanten.
Meer dan twintig bedrijven en een Hoge School 

(de HAN) hebben zich hiervoor ingezet. Het 
artikel beschrijft ruwweg in vier stappen wat er 
de afgelopen maanden aan vooraf ging. Van het 
productieproces van ontwerp, het vervaardigen 
van het prototype van de PCB, het testen voor 

certificering tot aan de serieproductie.

024-027_EL08_ART_7_Proximo.indd   24 06-09-18   11:45



25elektronica  8-9 - 2018 

«

WoTS – World of Electronics

Voor de beurs:
Meld je tijdig aan op de site van de WoTS, en tijdens 
je registratie kun je je opgeven voor de beursgadget. 
Er zijn 1500 exemplaren beschikbaar dus wees er snel 
bij (https://wots.nl).
Tijdens de beurs:
Op de beurs kun je de Proximo als een bouwpakket in 
vijf delen bij verschillende standhouders ophalen. De 
firmware zit er al op. Je hoeft de onderdelen alleen 
maar samen te stellen. Vervolgens kun je de Proxi-
mo via je telefoon activeren zodra je de app hebt 
gedownload en geïnstalleerd. Daarna kun je met je 
mobiel de functies bedienen en monitoren. 
Na de beurs:
Wil je meer uit je Proximo halen? Dat kan! Kijk op de 
site van Ideetron. Daar vind je een handleiding en de 
code (zie https://webshop.ideetron.nl/Proximo).

Prijsvraag
In 2017 was het de Kiss LoRa die tijdens 
de E&A-beurs gretig aftrek vond. Om de 
traditie voort te zetten wilden de betrok-
ken bedrijven ook dit keer een soortgelijk 
product aan de beursbezoekers aanbieden. 
Bart Hiddink, elektronica-ontwerper en 
eigenaar van het bedrijf Ideetron, toonde 
in november 2017 hun idee aan andere 
bedrijven tijdens een FHI-bijeenkomst. Ze 
wilden devices elkaar laten herkennen op 
basis van profielen die gebruikers konden 
instellen.
Het klonk interessant maar toonde toch te 
veel overeenkomsten met gadgets uit voor-
gaande jaren. Daarom werd geopperd om 
potentiële beursgangers via een prijsvraag 
te betrekken bij de ontwikkeling van een 
nieuw product. Met als randvoorwaarde het 
behoud van dezelfde componenten zoals 
het hart van de gadget, de Bluetooth Low 
Energy nRF52832 SoC van Nordic. Leo Kors 
van OPW Fluid Transfer Group kwam met 
het beste voorstel: een apparaatje dat aan-
gaat als je met je telefoon in de buurt komt. 
Dat was november vorig jaar. Het startsein 
om het ontwerp uit te werken.

Het ontwerp
Het idee om zich als ontwikkelaar van het 
beursgadget op te werpen ontstond uit de 
behoefte van Ideetron om zich meer te pro-
fileren als een partij die standaard produc-
ten voorziet van klantspecifieke extra’s zo-
als sketches (programma’s). En met succes 
want de Proximo is een eenvoudig ogend 
kastje dat eigenlijk een spelletje had moe-
ten worden. Na het uitwerken van het win-
nende voorstel uit de prijsvraag groeide het 
echter uit tot een platform voor verschil-
lende praktische toepassingen. De Proximo 
bevat naast een benaderingssensor onder 
andere sensoren voor beweging (tilt and 
vibration), temperatuur en luchtvochtig-
heid en een buzzer.

Maatwerk
In het totaal hebben 21 bedrijven en de 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
(HAN) meegewerkt aan het project. Het 
merendeel van de bedrijven leverde een 
aantal van de ruim 80 componenten  op de 
printplaat (x 1500 gadgets) of traden op als 
sponsor voor een financiële bijdrage. Ande-
re bedrijven waren daarnaast nauw betrok-
ken bij het leveren van maatwerk. Zoals de 
behuizing van de Proximo vervaardigd door 
PM Komponenten, de printplaat geprodu-
ceerd door het Belgische Eurocircuits en 

de folie voor de bovenzijde gemaakt door 
Metafas.
“Toen de afmetingen van de behuizing een-
maal bekend waren hadden wij een duide-
lijk uitgangpunt. Maar één van de uitdagin-
gen in dit project is dat we gebonden zijn 
aan componenten die niet altijd de meest 
logische keuze zijn”, stelt Hiddink van Idee-
tron. “We wilden iedereen er bij betrekken 
en soms leidt dat tot keuzes die extra aan-
dacht vragen. Een randvoorwaarde voor de 
keus van batterij, connector en antenne 
tot aan de kleinste weerstanden is de chip 
van Nordic. Niet de eenvoudigste weg om 
tot dit product te komen maar het is wel 

Wat te doen met de Proximo

Het prototype: 

Vanwege het grote aantal betrokken partijen, 

zijn er op basis van het ontwerp 26 print-

platen voor de Proximo geassembleerd.

Stap 2

3D-model (concept) 

van de Proximo.

Hoe vaak 
is het jou 
gelukt om 
zoiets 
mogelijk te 
maken?
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erg leuk als je met al die bedrijven in een 
paar maanden erin slaagt een goed ontwerp 
neer te zetten”. 

Mobiele app
De Proximo zou niet volledig zijn zonder 
een mobiele app. Paul Petersen van het 
FHI heeft studenten van de HAN gevraagd 
hierbij te helpen. Dat kwam mooi uit: tij-
dens een werkbespreking legde Floris 
Kramer namelijk uit dat ze voor hun oplei-
ding als softwareontwikkelaar een opdracht 
uit het bedrijfsleven moeten uitvoeren. 
Samen met medestudenten Tim God-
schalck, Merijn Besseling, Jill Dennissen en 
Arjan Peters heeft hij de eervolle taak op 
zich genomen een user interface te ont-
wikkelen voor de Proximo die het mogelijk 
maakt de gegevens op je eigen smartphone 
(iOS en Android) te tonen.

De prototypen
In de ontwikkelfase heeft Ideetron het 
ontwerp van de printplaat veelvuldig be-
sproken met het Belgische bedrijf Eurocir-
cuits. Zij zijn gespecialiseerd in het prin-
ten van PCB’s voor prototypen en kleine 
series. Samen met Ideetron en de andere 
producerende partijen hebben ze tot op 
assemblageniveau de data van het ontwerp 
geanalyseerd voor maakbaarheid (DFM: 
Design for Manufacturability). “Dat heeft 
zijn vruchten afgeworpen”, legt Operations 
Manager Rik van der Linden uit. “Voordat 
we een prototype daadwerkelijk bestukken 
zien we bij een ‘dry run’ geregeld onjuist-
heden die we eerst nog moeten oplossen. 
Zoals een verkeerde footprint. Daar was in 
dit geval geen sprake van”.

Voor D&D Mechatronics is prototyping een 
van de belangrijkste disciplines. Ze werken 
graag mee aan de 12e gadget door het 
assembleren van het relatief grote aantal 
prototypen. “Omdat er zoveel verschillen-
de partijen bij het project betrokken zijn, 
hebben we er 26 gemaakt”, memoreert Van 
der Linden. “Dat is beduidend meer dan in 
andere gevallen. Normaal gesproken maken 
we er een voor de hardware- en software-
afdeling, een voor de klant en een reserve”. 
In minder dan vier minuten heeft de SMD-

lijn de componenten voor de Proximo ge-
plaatst. “Voordat alle prototypen gereed 
zijn, zijn we toch ongeveer 12 uur bezig 
geweest”, waarschuwt Van der Linden. “Er 
kwam meer bij kijken zoals het uitvoeren 
van controles en nabewerking. Omdat het 
om een kleine serie ging hebben we in 
dit geval wel de vapor-phase machine ge-
bruikt. Voor de toegepaste componenten 
waren de chemicaliën geen probleem. De 
uniforme verhitting en het verdringen van 
lucht door de damp gaf toch net een beter 
resultaat dan de reflow oven”. 
Nadat de prototypen waren goedgekeurd 
zijn ze beschikbaar gesteld voor verdere 
testen.

Testen voor certificering
De Proximo mag niet zomaar in gebruik 
worden genomen. In Europa en daarom 
ook in Nederland dienen producten voor-
zien te zijn van een CE-markering. Simpel 
gezegd het moet veilig zijn, mag het an-
dere elektronische producten niet storen 
(emissie) of zelf last hebben van storing 
(immuniteit). Formeel gesproken is de 
fabrikant daarvoor verantwoordelijk. Dit 
gebeurt door zelf-certificering. De slager 
die zijn eigen vlees keurt? “Nee, dat is te 
simplistisch”, zegt René Dijkstra van Dare. 
“Je kunt er misschien mee weg komen als 
je product niet voldoet. Zoals vaak het ge-
val is, gaat het om controle achteraf. Neem 
autorijden. Als dat tot problemen leidt, of 
iemand raakt gewond, dan moet je wel aan-
tonen dat jij je aan de wet hebt gehouden. 
Als fabrikant ben je namelijk aansprakelijk 
dus denk goed na voordat je een product 
vrijgeeft”. De machinerichtlijn is overigens 
niet van toepassing omdat de Proximo geen 
bewegende delen heeft.

De testen voor de CE-markering zijn door 
twee bedrijven uitgevoerd: Dare contro-

Testen voor certificatie: 

Voordat de Proximo gebruikt mag 

worden dient deze voorzien te zijn van 

een CE-markering. Dit vraagt om een 

aantal specifieke testen.

Stap 3

Een mooie gelegenheid voor de studen-
ten om samen te werken met partijen uit 
het bedrijfsleven, zoals Ideetron. Volgens 
Godschalck is het uiteindelijk de bedoe-
ling dat gegevens zoals temperatuur, licht, 
beweging met een stappenteller en lucht-
vochtigheid, van de Proximo uitgelezen 
kunnen worden en op de user interface 
kunnen worden weergegeven.

Schetsbeelden 

van de inter-

face voor de 

mobiele app.

erg leuk als je met al die bedrijven in een 
paar maanden erin slaagt een goed ontwerp 

De Proximo zou niet volledig zijn zonder 
een mobiele app. Paul Petersen van het 
FHI heeft studenten van de HAN gevraagd 
hierbij te helpen. Dat kwam mooi uit: tij-
dens een werkbespreking legde Floris 

Printplaat hier nog zonder componenten.
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leerde op EMC en nam daarvoor de testen 
op emissie, ESD en immuniteit voor zijn 
rekening. Tüv Rheinland voerde de radiotest 
uit voor de Bluetoothverbinding met de app 
en controleerde op de productveiligheid. 
Beide partijen hebben dan ook vooraf een 
prototype van de Proximo ontvangen.
Om de productveiligheid te kunnen garan-
deren dient de Proximo te voldoen aan een 
aantal eisen van de laagspanningsrichtlijn 
(LVD). In theorie is deze richtlijn niet van 
toepassing maar omdat de Radio Appara-
tuur Richtlijn (RED) van toepassing is en er 
batterijen in de Proximo zitten heeft Tüv 
Rheinland de testen toch uitgevoerd.
De testen van de Proximo bij Dare zijn goed 
verlopen maar general manager Dijkstra wil 
het toch nog eens benadrukken: “Neem de 
CE-markering op tijd mee in je ontwerp. Het 
kan erg nadelig uitpakken als achteraf blijkt 
dat je printplaat storingen veroorzaakt”. 

Electro-Watt. Net zoals voor de productie 
van de prototypen geldt dat de engineers 
van Electro-Watt nauw hebben samenge-
werkt met de ontwikkelaars van Ideetron. 
Niet alleen om werkende producten op te 
leveren maar ook om ze te produceren voor 
aanvaardbare kosten. 
“In projecten waarbij zo veel partijen be-
trokken zijn horen goede communicatie en 
een flexibele houding er nu eenmaal bij”, 
zegt Geurtz. Electro-Watt mag de 1500 
printplaten assembleren en heeft daarvoor 
capaciteit vrijgemaakt op een van de drie 
SMD-productielijnen. Daarna volgen de 
elektrische testen. Om de printplaten met 
een goede kwaliteit van de band te laten 
rollen moet de operator alle parameters 
zorgvuldig instellen. Geurtz: “Dat vraagt om 
precisiewerk want de pick & place machine 
plaatst de componenten met honderdste 
millimeters nauwkeurig op de printplaat”. 

Bijna bij de Proximo
Nu de productie van de 1500 Proximo’s 
succesvol is afgerond kunnen de geluk-
kigen de onderdelen op de beursvloer van 
de World of Electronics ophalen. Hoe je ‘m 
aan de praat krijgt staat in het kader. op pa-
gina 25. Succes en veel plezier op de WoTS!

Wil je meer weten over het ontwikkel- en 
productietraject van de beursgadget? Kijk 
dan op de onderstaande link. Daarin staan 
korte filmpjes die de verschillende stadia in 
beeld brengen, opgenomen door Eurocir-
cuits TV. Zie https://www.eurocircuits.tv.

De productie: 

1500 Proximo’s rollen in vijf delen van de 

band. De beursbezoeker die zich ervoor heeft 

opgegeven kan deze ophalen op de beursvloer  

van de World of Electronics.

Stap 4

Immuniteitstest in een volledig anechoïsche ruim-

te (dode kamer) bij Dare. De Proximo ligt midden 

op de tafel met brandende leds. Achterin staat de 

verticaal gepolariseerde antenne.

Serieproductie
“Het is mooi dat wij Ideetron goed kennen. 
Daarmee konden wij ontwerpwijzigingen 
op het laatste moment nog voor elkaar krij-
gen,  terwijl de productie eigenlijk al gestart 
was”, zegt sales manager Henk Geurtz van 

Voor- en 

achterzijde 

van de print-

plaat voor de 

Proximo.

SMD-productielijnen. Daarna volgen de 
elektrische testen. Om de printplaten met 
een goede kwaliteit van de band te laten 
rollen moet de operator alle parameters 
zorgvuldig instellen. Geurtz: “Dat vraagt om 
precisiewerk want de pick & place machine 
plaatst de componenten met honderdste 
millimeters nauwkeurig op de printplaat”. 

cuits TV. Zie https://www.eurocircuits.tv.

Voor- en 

achterzijde 

van de print-

plaat voor de 

Proximo.

SMD-productielijnen. Daarna volgen de 
elektrische testen. Om de printplaten met 
een goede kwaliteit van de band te laten 
rollen moet de operator alle parameters 
zorgvuldig instellen. Geurtz: “Dat vraagt om 
precisiewerk want de pick & place machine 
plaatst de componenten met honderdste 

cuits TV. Zie https://www.eurocircuits.tv.
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