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Centexbel 

Technisch en Wetenschappelijk Centrum voor 

de Belgische Textielnijverheid 

onafhankelijk en objectief advies 

de expertise van 150 hoogopgeleide 

medewerkers 

een sector-overschrijdend en internationaal 

kennisnetwerk 

een focus op duurzame ontwikkeling 

praktische ondersteuning 

partnership 

een open aanpak 



Producten & Activiteiten 

R&D Testing Services 



Centexbel - testing 

brand 

FR - eigenschappen 

vlam-ontwikkeling 

rookgassen 

rookdichtheid 

fysisch 

abrasie 

kleurechtheid 

anti-statisch 

waterdicht 

chemisch 

permeatie 

zware metalen 

emissie 

vezel identificatie 

microbiologisch 

barrière effecten 

biodegradeerbaar 

anti-microbieel 

cytotoxiciteit 

Geaccrediteerde laboratoria 



certificatie 

beschermkledij 

speelgoed 

tapijt 

reisbussen 

vloer- en wandbekleding 

textiel zonder 

schadelijke stoffen 

duurzaam productieproces 

recycling 

Centexbel – certificatie en dienstverlening 

Dienstverlening 

consultancy 

training 

standardisatie en normalisatie 

patent ondersteuning 

publicaties – website – 

brochures – social media - …  



Technology Fields 

Functional thermoplastic 

textiles 

• Meltprocessing of polymers in 

textiles and composites 

Textile functionalisation 

and surface modification 

• Coating, finishing and surface 

modification for new and 

superior functional 

performances 

Health, safety and 

security 

• Textile products for health, 

safety and security purposes 



Slim textiel en draagbare intelligentie 

 Slim textiel en wearables: geïntegreerde electronica? 

 

 SMART-pro: hoe, wat, waarom? 

 

 Testen van e-textiles 

 

 SMART-pro databank 



Slim textiel en wearables 

 losse componenten 

 Smart watches 

 Hartslag meters 

 Activity monitors 

 

 Geïntegreerde oplossingen? 

 Lab-demo’s 

 Not fashionable 

 Geen industrieel proces 

2M Engineering 



Smart textiles: naar volledige integratie 

Bewaren van textiel eigenschappen 

 

Garanderen van maximale comfort 

 

Eisen aan electronische componenten en circuits 

 Dikte 

 Lichtgewicht 

 flexibiliteit 

 

Bijkomende eigenschappen 

 Drapeerbaarheid 

 Elasticiteit 

 Ademendheid 

 wasbaarheid 



Wearables: lab-demo’s 

 Flexibele en elastische electronica 

 

 Miniaturisatie 

 

 Geleidende circuits 

 Weven 

 Breien 

 Borduren 

 

 Inkapseling 

 lamineren 

 coating 

 thermoforming 



E-textiles: gestandardiseerde testmethodes? 

 Betrouwbaarheid van geleidende banen in textiel 

 

 Biocompatibiliteit  

 

 Ademendheid 

 

 Performantie van de  elektrische contacten 

 

 Mechanische weerstand bij wassen 

 

Centexbel / Philips 



SMART-pro: van lab-demo naar industriële 
productie 

ICT 

electronics 

textiles 

via cross sectorale samenwerking 
voor verschillende 

applicatie domeinen 

interventie 

(thuis) zorg 

technisch 

sport en 

vrijetijd 

door de industrie 
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SMART-pro: uitdagingen, keuzes, mogelijkheden 

electronica 

textiel ICT 

Electronica design en integratie in textiel 

• Beschikbare electronische componenten 

• Industriële productie processen 

• Betrouwbaarheid: electronisch, mechanisch, … 

• Comfort: elasticiteit, flexibiliteit 

• gebruiksvriendelijkheid 

 

 

Dataprocessing 

• Collectie, modelering en 

verwerking van sensor data 

• Kennis verwerving uit data 

• Gebruiksvriendelijke raadpleging 

 

Doelstellingen eindgebruikers 

• Sport, zorg, interventie: localisatie, fysiologische parameters, 

temperatuur, activity monitoring 

• Technisch: druk, temperatuur, mechanische parameters 

• Voldoen aan specificaties 

• Mogelijkheid tot certificatie 



Home/Care 

 Concept 
 continue, onopvallend en niet-stigmatiserende controle van de patiënt en zijn omgeving, 

thuis en on-the-go 

 

 Doelpubliek 
 ouderen 

 patiënten in de revalidatie fase na een medische ingreep 

 formele en informele zorgverleners 

 

 Objectief 
 persoonlijke begeleiding en zorg op afstand met als doel: 

 verhogen autonomie en kwaliteit van het leven 

 leveren van optimale ondersteuning op aanvraag 

 

 Voorspellen  van de (verminderde) staat van de patiënt door middel van 

 Stimulatie en detectie van beweging en inactiviteit 

 Monitoring van de evolutie van de belangrijkste parameters (bv loopsnelheid) 



Home/Care 

 vluchtgedrag 
 herkennen waar de patiënt zich 

bevindt en of hij of zij wordt 
verondersteld om daar te zijn 

 

 valdetectie 
 Herkennen van een val 

 

 Activity monitoring 
 herkennen van normaal 

bewegingspatroon 

 

 Fysiologische toestand 
 Monitoring van de 

gezondheidstoestand, trends en 
evolutie 

Pressure sensor 

T-shirt/underwear/etc. equipped 

with sensors 

Sensor gateway 

Movement sensor 

Light/temperature/humidity sensor 



Interventie 

 Concept 

 continue monitoring van een interventie team en zijn omgeving 

 

 Doelpubliek 

 Interventie teams: politie en brandweer 

 Politie officiers, commandanten en coördinatoren 

 

 Objectief  

 meten van de actuele toestand en het verbeteren van de besluitvorming 

 Persoonlijke monitoring met als doel 

 Indoor/outdoor localisatie 

 Stres & vermoeidheid, paniek reacties 

 Omgevingsmonitoring met als doel 

 Gevaarlijke situaties (temperatuur, verkeer, gevaarlijke producten, dampen,, …) 



Interventie 

 Persoonlijke monitoring 

• Hartslag en ademhaling 

• lichaamstemperatuur 

• Activiteit (lopen, vallen, …) 

• Stres niveau, uitputting, ... 

 

 Indoor/outdoor localisatie 

• teamleden: waar zijn mijn collega’s? 

• coördinator: waar zijn mijn teamleden? 

 

 Omgevingsmonitoring 

• Temperatuur 

• giftige gasen (CO, …) 

Clothes and gear 

equipped with sensors 

GPS/GSM/Wifi/etc and 

digitalised floor plans 

Light/noise/ 

temperature/location  

sensors 



Sports 

 Concept 
 continue, onopvallende controle van de sporter en zijn omgeving, tijdens 

trainingen 

 

 Doelpubliek 
 Atleten, individuele sporters en teams 

 Coaches 

 Clubs, federaties 

 

 Objectief 
 Zorgen voor persoonlijke begeleiding en hulp op afstand met als doel de 

prestaties te verhogen 

 Analyse en optimalisatie van de beweging/actie en het training schema 

 Optimalisatie van het samenspel 

 coaches bijstaan in het leveren van optimale ondersteuning 



Sports 

 Motion tracking 

 Herkennen of de beweging 

technisch correct werd uitgevoerd 

(e.g. roeien, fietsen, letsel 

preventie, …) 

 

 Actie monitoring & tactics 

 Evaluatie van de actie (team 

sporten: voetbal, volleybal, …) 

 

 Fysiologische parameters 

 Monitoring van de herstelperiode 

 Monitoring spieractiviteit 



Technical 

 Concept  
 Technische realisatie van large area E-integrated textiles 

 

 Doelpubliek 
 Textiel industrie 

 producenten 

 Printers 

 Coating en finishing 

 Confectionering 

 

 Objectief  
 Roll-to-roll productie 

 Integratie van componenten in textiel (geleidende garens, inkten) 

 Bestukken van de components op het textiel 

 Connectering van de componenten en de geleidende banen 

 Bescherming en inkapseling 

 voeding, sturing, … 



Technical 

Home/work/public places 
• Localization of people 

• Presence detection 

• Occupancy detection 

• Light/temperature/humidity sensor 

Public/private transport 
 

• Presence detection 

• Occupancy detection 

• Light/temperature/humidity sensor 

http://temporarilylostdotcom.files.wordpress.com/2013/02/train-2-interior-of-nozomi-shinkasen.jpg


Identificeren van collectieve uitdagingen 

Zoeken naar generieke vereisten + technologische/productie 

uitdagingen die relevant zijn voor de meeste deelnemende bedrijven 

End user 1 vereisten 

Company 1 uitdagingen  

End user 2 vereisten 

Company 2 uitdagingen  

End user 3 vereisten 

Company 3 uitdagingen  



Ontwikkeling van 4 generieke demonstrators 

Selectie gebaseerd op 
 overeenstemmende technologische 

uitdagingen 

 end user vereisten 

 beschikbare state-of-the-art 

 

met relevante toepassingen in de 
home/care, sport, interventie & technical 
domeinen 



Demonstrator 1 & 2 

 Textiel met elektronische module en eenvoudige sensor 
(temperatuur sensor, accelerometer) 

 

 Textel met geïntegreerde batterij en draadloze laad antenne 

 

 Uitdagingen 
 type textiel (breisel/weefsel, non-woven)? 

 type geleiders: garens, geprinte banen 

 electronische connectie methode? 

 Integratie proces? 

 productieproces? 

 … 



Demonstrator 3 

 Geavanceerde localisatie 
 Outdoor en indoor 

 Opportunistisch, gebruik maken van statische & dynamische middelen 

 Focus is op het detecteren van anomalieën in (near)real-time  

 Uitdagingen 

 Welke technologie voor het analyseren van een continue stroom van 

data? 

 Wat doen bij het real-time detectie van niet-gebruikelijk gedrag? 

 Welk type toestel gebruiken voor de processing (wearable vs. mobile vs. 

server)? 

 Welke (combinatie van) algorithmes gebruiken om gebruikelijk gedrag 

af te leiden uit de data? 

 … 



Demonstrator 4 

 Activiteit monitoring 
 Gebruik maken van off-the-shelf activiteit herkenning algorithmes 

 Detecteren van patronen & trends over een langere periode 

 

 Uitdagingen 
 Hoe heterogene data samenbrengen van verschillende sensoren: 

accelerometer, druksensoren in bed/stoel, localisatie, bewegingssensors, 
...) 

 Efficient opslaan/analyse van veel en historische data? 

 Welke (combinatie van) algorithmes gebruiken om patronen, trends en 
anomalieën te herkennen? 

 Op welke manier de data correct en gebruiksvriendelijk presenteren aan 
de gebruikers? 

 … 



SMART-pro: globale aanpak voor individuele 
gebruikers 

 Globale aanpak 

 Één ontwerp – meerdere toepassingen 

 

 Werkplan voor de realisatie van e-textiles 

 bedrijven samenbrengen 

 Eindgebruikers 

 Textielproducenten 

 Assemblage 

 materiaalleveranciers 
 

 Integratieproces 

 Geleidende garens / printing inks 

 Connectering 

 inkapseling 

 



SMART-pro: testing 

Bepalen van de betrouwbaarheid van geleidende garens in 

textielstalen bij continue mechanische belasting. 

 



SMART-pro: testing 

Bepalen van de betrouwbaarheid van geleidende garens in textielstalen 

bij continue mechanische belasting en meting van de kracht en 

elektrische weerstand, 

TUB 



Resistance of tracks in a knitted fabrics measured in between washing cycles
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Insulated CuZn Litz wire 20 x 0,07

Bare CuAg Coated yarn

4x parallel Bare CuAg Coated yarn

Karakterisatie in de verandering van geleidende banen in textiel onderworpen 
aan gestandardiseerde wascycli. (verschillende types geleidende garens)  

 

 

 

SMART-pro: testing 



Smart pro database 

 Actuele status van beschikbare “smart textile” technologieën 

 Leverancier/producent 
 Bedrijven, academia, consortia, … 

 Application area 
 Clothing, sport, medical, … 

 Used for application 
 Temperature, heart rate, breathing, sweat, accelerometer, … 

 Maturity 
 Prototype, commercial product 

 Composition 
 System, component, material 

 Type of Sensors 
 Moisture, light, pressure, magnetic field, … 

 Actuators 
 Chemiluminescense, photovoltaic, conductive yarns, … 

 Process technologies (how is function generated) 
 Knitting, lamination, printing, … 



Smart pro database 

Now Excel-file   Oct ‘15: Web-application  



contact 

 
www.smart-pro.eu 

 

Mark Croes – mc@centexbel.be 

Frederik Goethals – frg@centexbel.be 

Filip Govaert – fgo@centexbel.be 

 

 


