
www.mh-monitoringcontrol.com

MONITORING & CONTROL the expert approach

See next page

Tweede generatie industriële toepassing groov Box 

distribueert automatiseringssystemen naar mobiele 

apparaten en biedt een snellere werking, een groter 

bedrijfstemperatuurbereik en een kleinere footprint.

Haarlem, 24 juni 2014 – Producent van industriële auto-

matiseringssystemen Opto 22 heeft een nieuwe groov Box 

(GROOV-AR1) aangekondigd die groov mobiele bedienings-

interfaces host voor vrijwel ieder automatiseringssysteem. 

Gebruikers kunnen simpelweg hun automatiseringssysteem 

koppelen aan groov, en vervolgens koppelen ze ook de ge-

autoriseerde mobiele apparaten aan groov via de website 

of een app. Zo kan ieder mobiel apparaat veilig en volgens 

opgestelde regels communiceren met het automatiserings-

systeem.

 

Deze nieuwe industriegerichte webapplicatie heeft een groot 

bedrijfstemperatuurbereik (0-70 °C), compacte footprint, 

een volledig solid-state ventilatorloos ontwerp zonder be-

wegende onderdelen, high-performance quad-core proces-

sorkracht, gigabit Ethernet-interfaces en een USB-poort voor 

draadloze LAN-interfaces. 

Dankzij de compacte afmeting (106 x 171 x 33 mm) en 

het robuuste ontwerp is de groov Box uitermate geschikt 

voor toepassingen in zware industriële omstandigheden. De 

groov Box wordt geproduceerd in en ondersteund vanuit de 

Verenigde Staten en Nederland. Productondersteuning van 

Opto 22 is gratis.

Wat is groov? 

De groov Box industriële toepassing werkt met groov, een 

programmeringsvrije, webgerichte manier om effectieve, 

schaalbare bedieningsinterfaces te maken en te implemente-

ren voor het beheren en aansturen van automatiseringssyste-

men en de bijbehorende componenten, uitrusting en proces-

sen. Deze bedieningsinterfaces kunnen worden weergegeven 

op vrijwel ieder mobiel apparaat of iedere computer, onge-

acht producent, besturingssysteem of schermgrootte. Met 

tweewegs-communicatie is bediening op afstand mogelijk 

voor geautoriseerde en geverifieerde gebruikers. groov biedt 

ondersteuning voor apparaten zoals smartphones, tablets, 

computers en zelfs HD-televisies. groov verbetert bestaande 

mens-machine-interfaces (HMI’s) en Supervisory Control and 

Data Acquisition (SCADA)-systemen door belangrijke infor-

matie altijd en overal beschikbaar te maken.

 

groov gebruikt een standaardmethode voor veilige commu-

nicatie met apparaten in de fabriek, waaronder PLC’s, DCS’s, 

PAC’s, databases en OPC-DA-servers. Deze methode heet 

OPC Unified Architecture (OPC UA). Als een OPC-UA-client 

kan groov snel en eenvoudig systeemtags ophalen van een 

OPC-UA-server. 

OPC-UA-servers zijn verkrijgbaar bij verschillende leveranciers. 

Omdat HMI- en SCADA-systemen van automatiseringsprodu-

centen zoals Allen-Bradley, GE en Siemens vaak OPC-UA on-

dersteunen, beschikt u mogelijk al over een OPC-UA-server.

 

Om de kracht van groov, te demonstreren, kunt u een volle-

dig werkende proefversie downloaden van de softwareversie 

van groov Server for Windows. 

Hiermee kunt u proberen of u de gegevens van uw eigen 

systeem kunt zien op uw smartphone, tablet of ander mobiel 

apparaat. U kunt groov maximaal twee uur uitproberen zon-

der licentie, en herstarten als u meer tijd nodig hebt. 

Alle projecten die u maakt met deze gratis proefversie van 

groov Server for Windows kunnen zonder configuratie of 

wijzigingen worden uitgevoerd op de nieuwe groov Box.

Prijzen en beschikbaarheid

De nieuwe groov Box (pin GROOV-AR1) is nu beschikbaar 

tegen een prijs van € 2180,-. 

Neem contact op voor meer informatie.
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Related photographs are available at 

http://groov.com/pressroom/#photos
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Over Opto 22
Opto 22 ontwikkelt en produceert hardware en software voor toepassingen in 
industriële automatisering en besturing, energiebeheer, externe bewaking en da-
taverwerving. Opto 22-producten worden ontwikkeld en geproduceerd in de VS 
en hebben een wereldwijd gevestigde reputatie voor gebruiksgemak, innovatie, 
kwaliteit en betrouwbaarheid. Opto 22-producten, waaronder de groov mobiele 
bedieningsinterface, gebruiken standaard, in de handel verkrijgbare netwerk- en 
computertechnologieën en worden op meer dan 10.000 locaties wereldwijd ge-
bruikt door automatiseringseindgebruikers, OEM’s en IT- en bedieningspersoneel. 
Het privébedrijf is opgericht in 1974 en heeft haar hoofdkantoor in Temecula, Ca-
lifornië, VS. Opto 22-producten zijn verkrijgbaar via een wereldwijd netwerk van 
distributeurs en systeemintegrators. Neem voor meer informatie contact op met de 
Mulder-Hardenberg Group.

Over Mulder-Hardenberg
Mulder-Hardenberg te Haarlem, opgericht in 1927, is een vooraanstaand en be-
trouwbare leverancier van elektronische en elektrotechnische producten en oplos-
singen voor de telecom, datacom en industriële markten. De geleverde oplossin-
gen van de organisatie staan bekend om hun hoge toegevoegde waarde. Naast 
het hoofdkantoor in Haarlem zijn er ook vestigingen in Antwerpen en Frankfurt, 
waardoor Mulder-Hardenberg inmiddels een leidende positie verworven heeft in 
de Benelux en Duitsland. Klanten die bediend worden zijn system integrators, gro-
te installatiebedrijven, OEM’s, R&D centra en engineering consultants. Samen met 
deze partijen worden industriële producten en installaties ontwikkeld en industriële 
automatiserings- en netwerkprojecten geïmplementeerd door heel Europa. Mulder-
Hardenberg streeft naar langdurige relaties met haar klanten en de fabrikanten die 
zij vertegenwoordigt. Door de gedegen kennis en ervaring van de medewerkers kan 
men de best mogelijke service verlenen.

Mulder-Hardenberg, est. 1927, is the answer 
to professional demands in the domain of elec-
tronic related environments. We don’t just sell 
products. We use our multidiscipline knowledge 
to provide the best possible solution, designed 
to your specific interest.

Contactdetails:

The Netherlands
Mulder-Hardenberg B.V.
Westerhoutpark 1a
2012 JL  Haarlem
Tel.: +31 23 531 91 84
infonl@m-h.biz

Belgium, France, Luxemburg
Mulder-Hardenberg N.V.
Hoge Weg 129
B-2940 Stabroek
Belgium
Tel.: +32 3 660 13 20
infobe@m-h.biz

Germany
Mulder-Hardenberg GmbH
Nordring 13
D-65719 Hofheim/Ts
Tel.: +49 6192 - 97 91 85
infode@m-h.biz

Our Websites

• mulder-hardenberg.com

• mh-hminterfaces.com

• mh-fiberoptics.com

• mh-labeling.com

• mh-networking.com

• mh-powersupplies.com

• mh-securitysystems.com

• mh-monitoringcontrol.com

• mh-cablemanagement.com

• mh-engineeringcomponents.com
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