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Dit compleet nieuwe systeem brengt de toekomst van auto-
matisering naar het heden door het combineren van gega-
randeerde levenslange I/O, real-time besturing, lokale en 
externe HMI en industriële / IT-gegevensuitwisseling in een 
compact, industrieel pakket.

Haarlem – February 26, 2018 – Ervaren fabrikant van indus-
triële automatisering en “industrieel internet der dingen” tools 
ontwikkelaar Opto 22 heeft vandaag een baanbrekend nieuw 
industrieel systeem aangekondigd om tegemoet te komen aan 
de behoeften van automatiseringsingenieurs en ontwikkelaars 
die oplossingen zoeken voor de uitdagende problematiek van 
automatisering en industriële internet der dingen/Industrial In-
ternet of Things (IIoT) in de snel bewegende, datagerichte om-
geving van vandaag.

De huidige IIoT-oplossingen vereisen doorgaans meerdere on-
derdelen, waaronder samengeplakte softwaretechnologiën, bij 
elkaar gehaalde communicatieprotocollen, oude I/O control-
lers en een hele verzameling gateways. Deze systemen zijn 
kostbaar om te bouwen, moeilijk te beheren, vereisen deskun-
digheid in meerdere vakgebieden en zijn op den duur onhoud-
baar. Het nieuwe groov EPIC®-systeem helpt deze problemen 
op te lossen door I/O, besturing, gegevensverwerking en vi-
sualisatie te combineren tot één veilig, goed te onderhouden, 
edge-of-network industrieel systeem. groov EPIC laat ingenieurs 

en ontwikkelaars zich focussen op het leveren van waarde, niet 
op het ontrafelen van losjes verbonden componenten.

“We zijn een bedrijf van ingenieurs die geïnspireerd en ge-
dreven zijn om producten te maken die tot verbeelding van 
onze klanten spreken”, zegt Mark Engman, CEO van Opto 
22. “groov EPIC is de bekroning van die missie, een reactie 
op verzoeken van de industrie om IT- en OT-technologieën vol-
lediger te integreren, ontwikkeling en implementatie te vereen-
voudigen en een platform te bieden voor de lange termijn groei 
nu en ver in de toekomst”. 

Door de combinatie van opnieuw ontworpen intelligente I/O 
met een geïntegreerde Linux® real-time controller, gatewayfunc-
ties en een geïntegreerd display, biedt groov EPIC een in de 
industrie beproefd industrieel hardwareontwerp met een mo-
dern softwarepakket om de resultaten te produceren die visio-
naire ingenieurs vandaag willen. Legacy-systemen met elkaar 
verbinden, processen beheersen en machines automatiseren, 
abonneren op webservices en mashups maken, gegevens ver-
zamelen en publiceren, die gegevens visualiseren waar nodig, 
en operators mobiliseren — al deze wensen zijn nu binnen 
handbereik. Bovendien vereenvoudigt groov EPIC de inbe-
drijfstelling en bedrading en helpt het ingenieurs om zich snel 
te ontwikkelen en rap in te zetten.

“Het groov EPIC-systeem bevat 
alles wat nodig is om veld- en 
operationele apparaten en ge-
gevens aan te sluiten en te be-
sturen, via on-premises IT-data-
bases, spreadsheets en andere 
software, naar cloudopslag en 
-services en weer terug”, zegt 
Benson Hougland, Opto 22 
vice-president Marketing & Pro-
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duct Strategie. “Deze mogelijkheid om gemakkelijk gegevens uit 
te wisselen en te gebruiken waar nodig, opent mogelijkheden 
die automatiseringsingenieurs tot nu toe niet hadden. Dit is een 
echt nieuw systeem dat voortbouwt op het verleden maar funda-
menteel  naar de toekomst van onze sector kijkt.”

Het groov EPIC-systeem zal van bijzonder belang zijn voor pro-
cesbesturing, machinebesturing, OEM, productie, SCADA/RTU, 
gebouwen en faciliteiten en IIoT-toepassingen. Commerciële, re-
tail-, warehousing- en distributieklanten zullen ook ontdekken dat 
het systeem een breed scala aan nieuwe opties biedt voor het 
volgen, opslaan en visualiseren van gegevens, die allemaal es-
sentieel zijn voor het ontwikkelen van efficiëntere operaties.

Van bijzonder belang voor Original Equipment Manufacturers 
(OEM’s) is optionele toegang tot het Linux-besturingssysteem via 
secure shell (SSH). Deze toegang, samen met toolchains en inter-
preters voor Java, C/C++, Python, JavaScript/Node.js en meer, 
stelt OEM-ontwikkelaars in staat om hun eigen speciaal ontwik-
kelde applicaties uit te voeren op dit robuuste, edge processing-
besturingssysteem.

Kenmerken van het nieuwe systeem zijn onder meer:
•  Industriële modulaire intelligente I/O, realtime Linux-gebaseer-

de automatiseringscontroller en edge gateway in één roestvrij-
stalen chassis

•    Hazardous Locations goedgekeurd en ATEX compliant Ge-
integreerd kleuren-touchscreen met hoge resolutie en HDMI-
uitgang voor optionele externe monitor

•    Compact footprint met geïntegreerde voeding en dead-front 
ontwerp

•    Geïntegreerde systeemconfiguratie, inbedrijfstelling en pro-
bleemoplossing; geen pc vereist

•    Remote configuratie en troubleshooting van elke webbrowser 
op elk apparaat

•    Dubbele, onafhankelijke Gigabit Ethernet-netwerkinterfaces
•    Dubbele USB-poorten voor seriële communicatie, touchscreen-

monitoren of WiFi-adapters
•    Meerdere voedingsopties, waaronder AC, DC en pass-

through
•    Breed bedrijfstemperatuurbereik van -20 tot 70°C
•    Touchpad op I/O-modules voor configuratie, inbedrijfstelling 

en testen
•    Schroefloze veer contacten direct boven op I/O-module voor 

aansluiting van maximaal 2mm²-draad
•    LED-indicatoren voor module-status in één oogopslag en voor 

afzonderlijke kanalen
•    I/O-moduledichtheid van maximaal 24 kanalen per module
•    Multifunctionele analoge ingangen ondersteunen de span-

ning, stroom en 
loop sourcing in 
één module

•    Analoge in-
gangsresolut ie 
van 20 bits met 
een nauwkeurig-
heid van 0,1% 
ten opzichte van 
de overspanning

•    Kanaal-naar-ka-
naal isolatie be-
schikbaar voor 
de meeste I/O-modules

•    Real-time, open-source Linux OS dat 
draait op een industriële quad-core 
ARM®-processor

•    2 GB RAM, 6 GB gebruikersruimte 
op industriële solid-state drive.

Software functies zijn onder meer:
•    groov Beheer software voor confi-

guratie zonder gereedschap, inbe-
drijfstelling en debugging aan boord en overal in het netwerk

•    PAC Control flowchart-gebaseerde besturingsomgeving voor 
besturing met scripting en visuele debugger

•    groov View visualisatieserver voor het maken en bekijken van 
HMI’s, trends en evenementen voor ieder mobiel apparaat of 
webbrowser; ook lokaal zichtbaar op integraal touchscreen

•    Node-RED flow-gebaseerde ontwikkelomgeving en runtime 
voor verwerking, verwerking en communicatie van de edge 
data

•    Ignition Edge® van Inductive Automation® met drivers voor 
Allen-Bradley®, Siemens® en meer

•    MQTT / Sparkplug-protocol voor efficiënte, industriële publish 
/ subscribe-communicatie

•    100% achterwaarts compatibel met SNAP PAC-systemen en 
SNAP Ethernet I/O

•    Beschikbare beveiligde shell-toegang, SDK’s en cross-compiler 
voor aangepaste door de gebruiker geschreven applicaties.

Beschikbaarheid
Het groov EPIC-systeem is gepland voor release in april 
2018, met pre-orders die beginnen in april. Neem voor meer 
informatie en advies over toepassingen contact op met een 
Opto 22 pre-sales engineer: 023 - 531 91 84
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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-monitoringcontrol.com

• mh-cablemanagement.com

• mh-engineeringcomponents.com
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Over Opto 22
Opto 22 ontwikkelt en produceert hardware en software voor toepassingen in indus-
triële automatisering en besturing, energiebeheer, externe bewaking en dataverwer-
ving. 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 bedieningsin-
terface, gebruiken standaard, in de handel verkrijgbare netwerk- en computertech-
nologieën en worden op meer dan 10.000 locaties wereldwijd gebruikt door au-
tomatiseringseindgebruikers, OEM’s en IT- en bedieningspersoneel. Het privébedrijf 
is opgericht in 1974 en heeft haar hoofdkantoor in Temecula, Californië, VS. Opto 
22-producten zijn verkrijgbaar via een wereldwijd netwerk van distributeurs en sys-
teemintegrators. 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 oplossin-
gen voor de telecom, datacom en industriële markten. De geleverde oplossingen 
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, grote installatie-
bedrijven, 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.


