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Hotraco kerncompetenties 
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Betrouwbare, robuuste en 
klantspecifieke oplossingen 

Complete schakelkasten Meet- en Regel 
technieken 



Hotraco R&D producten 

• Meet- en regelsystemen voor verschillende 

industrie: 

– Agri: kippen/varkens 

– Horti: tuinbouw 

– Mooij: gewassenopslag 

– iSolutions: innovatie/nieuwe markten 
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Hotraco R&D 

• Ontwerpen, ontwikkelen en testen van embedded 

producten voor interne klanten  

– regel- en besturingscomputers 

• PCB-ontwerp 

• Embedded SW ontwikkeling (PIC-, ARM-processor) 

• Apps-ontwikkeling (Android) 

• PC Management Applicatie ontwikkeling 

• 10 vaste medewerkers, 2 tijdelijke medewerkers 
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Scheiding CPU en IO-boards 

• Flexibiliteit: Verschillende combinaties CPU en IO mogelijk 
– Verschillende CPU-borden (eenvoudig tot complex) 

• In deksel van de kast 

• 4 soorten CPU borden 

• Daarnaast MMI-borden (voor potmeters, schakelaars, drukkers) 

– Verschillende IO-borden (verschil in # analoge/digitale IO’s, relais) 

• Op de bodemplaat 

• Ongeveer 20 verschillende IO-borden 

• Klant specifiek en kosteneffectief 
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IO-borden design 

 

 - In het algemeen worden IO-borden vaak voorzien van 

zowel laagspannings- als hoogspannings-deel (voeding) 

 

- Deze circuits zijn verder gescheiden op het IO-bord zelf 

- Zie onderstaand figuur: 



Nadelen van huidig concept 

• Bij paneelbouw worden vaak meerdere IO-borden gebruikt met ieder een 

eigen trafo 

– Onnodige kosten, omdat deze centraal vanuit de kast kunnen worden gevoed 

– Bij 6 borden heb je 6 keer een trafo die er onnodig op zit 

 

• Voor verschillende IO-borden zijn er allerlei bestucingsvarianten voor 

verschillende voedingsspanningen 

– Kans op fouten bij aanbesteding/productie 

– Kostenvoordeel van grote hoeveelheden zijn er niet m.b.t. inkoop 

 

• IO-borden vallen bij een UL/CSA keuring in het geheel onder de strenge 

UL/CSA keuring 

 

• Gebruikte trafo’s hebben vaak geen UL/CSA keurmerk 

 

• Paneel inbouw PCB-variant van een bestaand IO-bord, waarbij het 

voedingsdeel eraf gehaald wordt 

– Dubbele ontwikkelkosten 

– Inkoop-voordeel is weg t.o.v. 1 variant 

 

• Hierdoor ontstaan veel producten (= extra kosten) 
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Is een generieke opzet een alternatief? 

– Modulair opbouwen van CAN-IO-bord 

• Voeding afzonderlijk 

• “Lego” IO modules  

– Aantal basis-typen 

• Communicatie-module  

– Modbus, Ethernet, etc. 

• CAN-IO bord kan modulair opgebouwd worden op 

basis van gewenste oplossing 
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Technische case 

• Wat zouden technische mogelijkheden zijn? 

– Verschillende soorten modulair? 

– Opsteek printen, horizontaal, verticaal? 

– Compatibel met bestaande CAN-IO oplossing 

 

• Rekening houden met kosten bij het design 

– Bestaande oplossingen zijn duur 

– Kosten vergelijkbaar met bestaande CAN IO-oplossing 
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Vragen/Discussie 
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