Geachte lezer,
Prettig met u kennis te maken!
Wij zijn Vitsch Electronics. Een krachtig team van vakmensen met de juiste kennis en ervaringen die uw
elektrotechnische opdracht efficient aanpakken om tot een betrouwbaar product te komen. Of het nu
gaat om advies, slimme ontwerpen of innovatieve productie: wij staan voor u klaar om een succesvolle
samenwerking aan te gaan.
Om u een goede indruk te geven van de werkzaamheden en competenties van ons bedrijf vindt u in de
bijgevoegde folders een toelichting op onze kernactiviteiten:
- Elektrotechnisch (her)ontwerpen
- Embedded software ontwikkelen
- Produceren van oplossingen
met daarbij enkele uiteenlopende voorbeelden van reeds uitgevoerde ontwikkelingen:
- Machinebesturing op afstand
- Robotarm besturing met OLED scherm
- Chloor doseringsregelaar
- Astronauten trainingsmodules
- Beeldherkenningssoftware voor een kaartensorteermachine
Laat u vrijblijvend informeren naar de mogelijkheden om uw vraag, idee of probleem op de juiste wijze
in te vullen. Wij houden van een technische uitdaging!
Bel ons op: 040-711 30 51 of mail naar info@Vitsch.nl

Namens Vitsch Electronics,

Ing. Frank Smets

Vitsch Electronics portfolio

Elektrotechnisch ontwerp

U zoekt een oplossing

U zoekt een betrouwbare partner voor uw
product ontwikkeling of vernieuwing?
Wij staan voor u klaar

Onderscheidend vermogen
Met onze elektrotechnische expertise en uw
branche kennis creeëren we oplossingen
die succes hebben!

Twee vliegen in één klap

Door efficiënt tot een goed eindresultaat te
komen leveren we u en uw klanten niet alleen
een goed product, maar ook een goed gevoel

‘Ontwerpers in hart en nieren: u wordt zeker
enthousiast door onze manier van werken’

Kernactiviteit:

Embedded software

Welke taal spreekt u?

Elke programmeertaal heeft voor- en nadelen,
wij gebruiken díe taal die het best binnen
uw project past. Van C tot VHDL

Modulair

Altijd modulair geschreven software
zodat een aanpassing snel gemaakt is,
precies zoals u het wilt

Koppelingen

Wilt u uw ontwikkelde hard- of software via
internet kunnen uitlezen of juist aansturen?
Wij maken het voor u!

‘De kunst van goede embedded software schrijven:
naast goede code ook alle uitzonderingen kunnen afvangen.
Een kunst die we tot in perfectie beheersen’

Kernactiviteit:

Produceren

Series van klein tot groot
Elke productie staat op zichzelf,
wij bepalen samen met u de
beste productiestrategie voor uw product

Test-traject

Alvorens series te produceren wordt
eerst een ‘0’-serie geproduceerd
voor een ‘field-test’

Met zorg geproduceerd

Door goede eindcontrole tijdens productie
leveren we solide producten die u met een
gerust hart aan uw klanten kunt uitleveren

‘Het succesvol produceren, testen en inbouwen
van oplossingen is de kroon op een ontwikkeltraject’

Kernactiviteit:

Machinebesturing op afstand
Demonstratie op uw bedrijf ?
Mail: demo@VitschVPN.nl

HyperSwitch
3000

Vitsch Hyperswitch 3000

Beheert alle verbindingen tussen gebruikers
en VPN-boxen. Maak zelf VLAN’s aan en
koppel eenvoudig machines en gebruikers

Vitsch VPN-Box 1200

De module die bij uw klant geplaatst wordt.
Eenvoudig zonder ICT kennis in te stellen
met configuratie USB-stick of web-interface

Flexibel en betrouwbaar

Door slimme technieken géén grote aanpassingen bij het netwerk van uw klant!
Ook leverbaar als WLAN of GPRS versie

VPN-Box
1200

Al uw remote-machines en netwerken veilig
gekoppeld aan het internet. Ideaal voor het op
afstand servicen van machines bij uw klanten.

Vanaf elke locatie ter wereld:

OLED robotarm besturing

SD Kaartlezer

Doordat menu-afbeeldingen op de SD-Kaart
worden opgeslagen is het mogelijk om
extra menu’s te maken of aan te passen

Embedded software

Voor de opbouw van het menu is een
compressieprotocol ontwikkeld dat zeer
snel menu’s opbouwt

Kwaliteit van leven

Met de ontwikkeling van deze aansturing
zijn mensen met een handicap in staat
onafhankelijker te leven

Aansturing geheel ‘in-house’ ontwikkeld.
‘Slim ontworpen hard- en software voor
de besturing van een medische robotarm’

Eerder door ons ontwikkeld:

Chloor-doseringsregelaar

Een goed gevoel

Door de chloor-doseringsregelaar kunnen
zwembadgasten zwemmen in water dat
van hoge kwaliteit is en voldoet aan de norm

Embedded software

Precisie ‘real-time’ regelaar met instelbare
parameters en uitbreidingsinterface voor
toekomstige extra functionaliteit

Klantspecifiek

De printen passen in de bestaande behuizing
die speciaal is ontworpen voor plaatsing in
corrosieve en vochtige, gesloten ruimtes

Geheel ‘in-house’ ontwikkeld:
‘Intelligente regelaar met klantspecifieke
functionaliteit en hoge betrouwbaarheid’

Eerder door ons ontwikkeld:

Astronaut trainingsmodule

Software

Alle losse modules zijn gekoppeld via een
door ons ontwikkelde bedienings-server die
vanuit de controle-kamer wordt gecontroleerd

‘Made in Russia’

De modules zijn aangepast zodat ze werken
met de bestaande russische onderdelen
die in de modules verwerkt zijn

Goede reis

Alle astronauten die momenteel actief zijn in
de ruimte worden met onze modules getraind
voor hun taak binnen ruimtestation ISS

‘Om astronauten van ESA te trainen zijn een aantal
orginele ISS modules door ons aangepast zodat hiermee
getraind kan worden in het ESA trainingscenter’

Eerder door ons ontwikkeld:

Beeldherkenning

Software

Het herkennings-algoritme herkent
de kaart onafhankelijk van de grootte
of scheefstand van het symbool

Hardware

Een hele stok kaarten wordt in enkele
seconden herkend en tegelijkertijd
in het goede bakje gelegd

Toernooien

Op grote kaarttoernooien worden kaarten
dankzij de software binnen ‘no-time’
gesorteerd zodat het spel snel verder kan

‘Voor een nieuw ontwikkelde card-sorter is
beeldherkenningssoftware ontwikkeld die razendsnel de
kleur en waarde van een speelkaart herkent’

Maatwerk software:

