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Electronics & Automation 2015:
3 dagen ‘Elektronica Walhalla’
Zonder veel omhaal is vanochtend met het seminar
‘Tomorrows Electronics’ de editie 2015 van
Electronics & Automation van start gegaan. De
beurs is deze week de ontmoetingsplaats bij
uitstek voor de complete industriëleelektronicaketen in de Benelux. Trends in de
elektronicabranche zijn hier over de hele breedte
van de keten zichtbaar.
De deelnemers aan ‘Tomorrows Electronics’ konden al
om half 9 naar binnen. En een betere start van de
beurs is nauwelijks denkbaar: na een vooruitblik op de
toekomst van de technologie kunnen bezoekers op de
beursvloer ontdekken hoe dichtbij die toekomst
eigenlijk al is.
De exposerende bedrijven produceren en ontwikkelen
elektronica, distribueren productie- en T&M-apparatuur
en distribueren en fabriceren elektronicacomponenten.
Standaardstands zorgen voor een overzichtelijke
beursvloer. Interactie en beleving zijn van oudsher de
trefwoorden van Electronics & Automation.
Uniek maar vertrouwd
Vertrouwd op Electronics &
Automation, maar nog
altijd uniek voor de
beurswereld in binnen- en
buitenland is de Live
Productielijn. Ook dit jaar
werken weer tientallen
bedrijven intensief samen
om op de zogenoemde LivePIL de beursgadget te
produceren. Dit jaar is dat een ‘wearable’: de e-brace.
Deze slimme armband wordt door beursbezoekers die
zich ervoor hebben aangemeld in zeven simpele
stappen bij verschillende stands verzameld. De ebrace houdt bij hoe vaak de drager handen schudt.
Door het downloaden van de app weet je ook wie je de
hand hebt geschud: de persoonlijke gegevens worden
automatisch via de smartphone uitgewisseld.
Thuis kunnen de onderdelen van de e-brace als
Arduino ontwikkelplatform worden gebruikt.

Maandag werd nog volop gewerkt aan de inrichting
van de beurs. Hier wordt de Live Production
Integration Line geïnstalleerd, die de komende dagen
de beursgadget gaat produceren. Een opmerkelijk
staaltje samenwerking door een groot aantal
beursexposanten!

Aantal voorregistraties stijgt
De oude vertrouwde
graadmeter voor het
succes van een beurs: de
bezoekcijfers. Die zullen
dan ook weer dagelijks in
het Dagbericht worden
gerapporteerd. Uiteraard
zijn nu nog geen bezoekcijfers bekend, maar het
aantal voorregistraties stemt optimistisch. Voor
Electronics & Automation 2015 hebben zich vooraf
ruim 6300 personen geregistreerd, een flinke stijging
ten opzichte van de vorige beurseditie in 2013.

Zeven seminars
Er zijn veel redenen om
een beurs te bezoeken.
‘Kennis opdoen’ is daarvan
niet de minst belangrijke.
Op deze editie van
Electronics & Automation
zorgen zeven seminars
voor de gewenste diepgang. Vanochtend is al gestart

met ‘Tomorrows Electronics’. Vandaag staat ook in het
teken van ‘wearable’ elektronica. Vanochtend wordt al
geconfereerd over de betrouwbaarheid daarvan en om
13.00 uur begint in de Croesezaal het seminar
‘Wearable Electronics – Smart Fashion’ over
elektronica in je ‘basic outfit’.
Morgenochtend 3 juni zijn ‘Vergaring en handling van
big data’ (Marijkezaal) en ‘Electronics &
Productontwikkeling’ (Croesezaal) de onderwerpen.
Beide seminars beginnen om 9.00 uur.

Omgevingstechnologie (Plot) als de Development Club
tonen in teamverband waartoe de aangesloten
bedrijven in staat zijn.
Bij de Development Club gaat het dan om
productontwikkeling, terwijl de Plot-bedrijven zich
bezighouden met apparatuur en dienstverlening voor
het beproeven van die producten, onder allerlei
gesimuleerde omgevingsomstandigheden.

Consumpties: één euro
Is de toegang tot de beurs
al gratis; ook de catering
wordt ‘laagdrempelig
gehouden. Natuurlijk
zetten veel exposanten
hun gasten op zijn minst
een Hollands bakkie voor,
maar ook in beide
Eurocafés op de
beursvloer kan men terecht
voor de inwendige mens.
Hier kosten - zoals de naam al aangeeft - alle vaste en
vloeibare consumpties niet meer dan één euro.

Twee themapaviljoens

Demonstratie condensatiereflowsolderen bij Romex
Op de LivePIL zijn gedurende de beurs verschillende
demonstraties te zien van de daar opgestelde
productiemachines. Bovendien staat een hulpvaardige
‘bemanning’ gereed om een en ander toe te lichten.
Op de stand van Romex (8B062) is daarnaast op
donderdag 4 juni vanaf 15.00 uur een livedemonstratie te zien van het condensatiereflowsoldeerproces met de Imdes Micro Condens-it
machine.

Twee clusters van bedrijven uit de branche Industriële
Elektronica presenteren zich op Electronics &
Automation in een paviljoen. Zowel het Platform
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Nieuws en achtergronden op Engineersonline
Al ruim 30 000 engineers hebben zich aangemeld
voor de gratis nieuwsbrieven van
Engineersonline.nl: twee maal per week de Nieuws
Update, en maandelijkse de Safety Update en de
Kennis Update. Daarnaast verschijnt twee keer per
week de nieuwsbrief aandrijvenenbesturen.nl en
wekelijkse de nieuwsbrief Kunststof & Rubber!
Wilt u deze ook ontvangen? U kunt zich eenvoudig
aanmelden via www.engineersonline.nl/nieuwsbrief.
Doe het nu en blijf goed geïnformeerd!

