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Exor is klaar voor het 
Internet of Things
De industriële wereld is volop bezig met digitalisering. Data uit het veld moet snel 

én altijd én overal beschikbaar zijn. Als fabrikant van bedienpanelen (HMI's) houdt 

EXOR zich daar volop mee bezig. Eind mei organiseerde importeur en distributeur 

Hifl ex Automatiseringstechniek een gebruikersdag waarop de nieuwste 

ontwikkelingen werden besproken.
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Veel bedienpanelen van 

Exor zijn gecertifi ceerd 

voor maritieme 

toepassingen. Hier ziet 

u een paneel aan boord 

van een hopperzuiger 

(FOTO: E-SYSTEMS).
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 E xor, gevestigd vlak bij Verona, levert al sinds de jaren 

negentig bedienpanelen. Met de ontwikkelingen in 

de micro-elektronica en de software ontstonden in 

de loop der tijd verschillende generaties en modellen. 

Van het huidige programma zijn de bedienpanelen 

van de eTop500-serie de oudste, de eTop600-serie is jo nger en de 

eX700-serie is de jongste generatie. Laatstgenoemde vormt de 

top van het programma en is helemaal afgestemd op toepassing 

in het Internet of Things.

Dit zijn high-end systemen met aluminium behuizing voor 

een medium-prijs. Als antwoord op goedkope Aziatische concur-

rentie ontwikkelden de Italianen ook een serie panelen voor de 

onderkant van de markt, de eSmart-serie. Deze is ondergebracht 

in een kunststof behuizing met foliefront en heeft beperktere 

mogelijkheden qua interfacing. Het is overigens geen dertien-

in-een-dozijn paneel; het heeft bijvoorbeeld DNVGL-keur en is 

daarmee toegelaten voor maritieme toepassingen.

Ontwikkelingen bij hardware
Wie de lijst met mogelijkheden van de eX700 ziet, vraagt zich 

onwillekeurig af wat het nu eigenlijk voor een apparaat is. Het 

hangt er van af hoe het paneel wordt geconfi gureerd; Exor heeft 

in de loop der jaren zoveel communicatie-drivers geschreven, dat 

bijna alles mogelijk is. Zo is het bijvoorbeeld gemakkelijk om een 

Siemens PLC via een eX700 met een Hitachi PLC te laten commu-

niceren, bijvoorbeeld voor het synchroniseren van variabelen. Het 

apparaat fungeert dan als gateway. Maar het is ook mogelijk om 

data te loggen vanaf het bedienpaneel en bij storingen vanaf het 

paneel e-mails te laten versturen met de log als bijlage. De pro-

grammeur kan op het paneel een Codesys v3 softPLC installeren 

en I/O koppelen, zodat het paneel als volwaardige PLC fungeert. 

Maar de eX700 doet het ook goed als gateway naar de cloud. Van 

de eX700 is er ook een uitvoering zonder scherm, de eXWare. De 

gebruiker kan er dus niets op zien, maar hij is wel geschikt als 

logger, webserver, PLC, server, gateway et cetera.

De modulaire opbouw maakt het mogelijk om ook panelen en 

besturingen op maat te produceren (Exor Embedded). Vanaf zo’n 

500 stuks per jaar loont het om een processorbord op klantenspe-

cifi catie samen te stellen. JMobile en/of Codesys kan dan worden 

meegeleverd. Exor garandeert dat dergelijke bordjes geschikt zijn 

voor industriële omgevingen en dat deze gedurende een langere 

periode (minstens tien jaar) beschikbaar blijven.

De JSmart is een bedienpaneel dat opvalt omdat het heel 

smal is. Het paneel is daardoor heel geschikt voor montage op 

bijvoorbeeld de stijlen van cabines zoals die op kranen en land-

bouwvoertuigen zitten. Het is voorzien van een IP67 behuizing 

rondom en beschikt over PoE (Power over Ethernet). De gebruiker 

is vrij in het monteren van zijn paneel; hij hoeft alleen een gat 

voor de Ethernet-connector te boren! Maar soms is zelfs één con-

nector nog te veel. Exor heeft alle benodigde technieken in huis 

om ook draadloze varianten (handhelds) te ontwikkelen.

Klanten groeien door en weten soms niet of ze voor een 

standaard of embedded besturing moeten kiezen. In overleg met 

de klant stelt Hifl ex een functionele specifi catie op, waarna wordt 

bekeken hoe die het beste kan worden ingevuld. Een standaard 

oplossing verdient prijstechnisch vaak de voorkeur, bovendien 

halen Nederlandse klanten vaak niet de vereiste 500 stuks. Soms 

kiezen klanten aanvankelijk voor een standaard eX700 of eSmart, 

maar wanneer hun aantallen oplopen schakelen ze alsnog over 

op een embedded systeem. Ze kunnen dan hun software-tools en 

al bestaande applicatiesoftware blijven gebruiken. Hifl ex levert 

ook zogeheten hybride (brand label) systemen: een standaard 

paneel met het logo, typeplaatje en bedrijfskleuren van de klant.

Software
Met alleen hardware begint een klant niet veel. Exor heeft 

ontwikkelsoftware beschikbaar die op alle series kan worden 

toegepast. JMobile Studio wordt gebruikt om een HMI te pro-

grammeren, maar biedt veel meer mogelijkheden. Alle series 

panelen kunnen ook een Codesys (SoftPLC) draaien. De software 

hiervoor wordt zelfs meegeleverd, maar voor gebruik is een acti-

veringscode nodig.

Exor gaat, als onafhankelijk producent van panelen, veel 

verder in de communicatie met diverse merken PLC’s dan de 

De eTop500-, eTop600-

serie en eX700-series 

zijn high-end systemen 

met aluminium 

behuizing voor een 

medium-prijs.

De eSmart-serie is 

ondergebracht in een 

kunststof behuizing 

en heeft beperktere 

mogelijkheden qua 

interfacing, maar is 

dankzij DNVGL-keur 

wel toegelaten voor 

maritieme toepassingen >
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Wordt in één widget bijvoorbeeld een lampje rood, dan wordt 

in elke andere widget die gebruik maakt van dezelfde variabele 

het lampje ook rood. Maar widgets zijn ook weer aan elkaar te 

koppelen. Widgets geven een programmeur dus talloze moge-

lijkheden om het zo eenvoudig mogelijk te maken.

Het aantal standaard widgets in versie 2.6 is al groot en met 

elke nieuwe release zal dat alleen maar meer worden. Het gaat 

in het kader van dit artikel te ver om alle mogelijkheden op te 

noemen, daarvoor verwijst de redactie naar de websites van Hiflex 

en Exor. Klanten gaan overigens heel verschillend met custom 

widgets om. Een bepaalde groep maakt er gretig gebruik van, 

een andere groep doet er helemaal niets mee. Een derde groep 

gebruikt het wel, maar niet erg gretig. De eerste groep heeft vaak 

complexe applicaties en dan is het voor een ervaren programmeur 

vaak een sport om zoveel mogelijk in custom widgets onder 

te brengen. De tweede groep heeft doorgaans vrij standaard 

applicaties en dan voegen custom widgets weinig toe. Behalve 

custom widgets heeft een programmeur nog een ander hulpmid-

del om zijn applicatie te kunnen bouwen, namelijk JavaScript. Op 

internet zijn tal van scripts te vinden voor uiteenlopende taken.

Tijdens de gebruikersdag gaf Exor al een voorproefje van de 

volgende release van JMobile, versie 2.8. Er is nog geen release-

datum bekend, maar Hiflex verwacht dat de officiële introductie 

vóór SPS IPC Drives in Neurenberg zal plaatsvinden. Deze release 

zal weer nieuwe functionaliteit bevatten, zoals client-server-

toepassingen. Eén paneel communiceert met de PLC’s en draait 

het proces, maar via een netwerk kan het proces worden gevi-

sualiseerd en bediend met behulp van een ander bedienpaneel, 

smartphone of tablet. Dit is echter alleen mogelijk met een op 

Linux gebaseerde master HMI (eX700 of eSmart).

Codesys
Hiflex kan Codesys bij Hitachi PLC’s leveren, maar ook bij Exor 

bedienpanelen. Het bedrijf heeft in eigen huis bibliotheken met 

communicatiebouwstenen ontwikkeld waarmee ook frequentie-

De eX700-serie, de jongste generatie, vormt de top van het 

programma van Exor. De onder Linux draaiende panelen zijn 

afgestemd op toepassing in het Internet of Things

meeste andere paneelaanbieders. Voor nagenoeg alle relevante 

PLC ontwikkelomgevingen is dan ook een automatische tag-

import beschikbaar. Het Italiaanse huis is van origine elektro-

nicafabrikant, maar heeft in de loop de jaren talloze drivers en 

interfaces geschreven. Door de ervaring hierin is het in staat om 

snel in te spelen op nieuwe ontwikkelingen zoals IIoT en de cloud.

Maar er is meer. Chromium is een browser voor Linux opera-

ting systemen. Sommige PLC’s zijn tegenwoordig uitgerust met 

een webserver. Middels Chromium kan dan op het bedienpaneel 

de webpagina uit de PLC gevisualiseerd worden. In deze situaties 

hoeft JMobile niet te worden gebruikt. De klant kan bepalen welk 

systeem voor zijn applicatie het beste werkt. In Nederland worden 

vooral kleine series gemaakt, vaak variaties op een bestaande 

machine. Dan is gemakkelijk aan te passen applicatiesoftware 

een eis en wint JMobile het.

JM4Web (JMobile for web) is een webserver op het paneel. De 

klant kan HMI-pagina’s op het paneel hiermee zichtbaar maken 

voor een webbrowser. De programmeur kan knippen en plakken 

tussen de twee sets pagina’s.

JMobile
De (nu nog) actuele versie van JMobile is versie 2.6. Een van 

de bijzonderheden in deze versie is de introductie van custom 

widgets (objecten, grafische macro’s). Vooral in projecten met veel 

herhaalde functies kan het interessant zijn een custom widget 

te maken. Door deze widget in een bibliotheek te plaatsen, is 

het via knippen-en-plakken steeds opnieuw te gebruiken in de 

applicatie. Vrijwel alle eigenschappen binnen een widget zijn te 

koppelen aan een variabele. Binnen JMobile 2.6 is het mogelijk 

om eigenschappen van widgets met elkaar te synchroniseren. 
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regelaars aan Codesys zijn te koppelen. De klant kan zonder veel 

programmeerwerk vanuit zijn bedienpaneel de variabelen in de 

frequentieregelaar aansturen. Door een efficiënte aansturing kan 

de exploitant energie besparen en het geluidsniveau verlagen 

wanneer dat mogelijk is.

Het voordeel van Codesys is, dat het merkonafhankelijke 

software is en op veel verschillende hardware kan draaien. Veel 

aanbieders van automatiseringsapparatuur (PLC’s, IPC’s, frequen-

tieregelaars) bieden zelfs standaard een Codesys-interface voor 

hun systemen aan. Invertek, een door Hiflex vertegenwoordigde 

fabrikant van frequentieregelaars, had dat niet. De Ridderkerkers 

hebben daarop zelf een softwarebouwsteen gemaakt om een 

dergelijke regelaar aan een door Codesys bestuurd systeem te 

koppelen. Hiermee toont het bedrijf in Ridderkerk dat men met 

hardware van diverse merken complete automatiseringsoplos-

singen kan aandragen.

Widgets zijn grafische 

macro’s die vooral 

interessant zijn in 

projecten met veel 

herhaalde functies. 

Door een widget in een 

bibliotheek te plaatsen, 

is het via knippen-en-

plakken steeds opnieuw 

te gebruiken in de 

applicatie

Een screenshot van een 

JMobile applicatie. Met 

elke nieuwe release 

wordt het aantal 

mogelijkheden van 

JMobile uitgebreid en 

het de gebruiker nog 

gemakkelijker gemaakt

Corvina Cloud
Technisch is het al heel lang mogelijk om systemen op 

afstand te bewaken en te bedienen. Dat begon met modems en 

inbellen, later via inloggen via internet en tegenwoordig is ‘de 

cloud’ in zwang. Klanten willen hun bedienpaneel veilig kunnen 

benaderen via internet. De infrastructuur is er, medewerkers zijn 

ermee vertrouwd, het is goedkoop en bespaart tijd- en reiskos-

ten voor servicetechnici. De door Exor ontwikkelde oplossing is 

Corvina Cloud gedoopt.

De techniek is vergelijkbaar met die van Skype: er wordt 

een virtuele kabel gelegd via internet. De vereiste hardware en 

software zit al in de bedienpanelen. Maar waar bepaalde andere 

aanbieders werken met maandelijkse abonnementen of betaling 

per hoeveelheid data, rekent Exor éénmalig een bedrag voor het 

gebruik. Daarmee is het bedienpaneel voor de gehele gebruiks-

duur geschikt voor communicatie via virtuele verbindingen via 

internet. Deze technologie wordt nu uitgebreid getest door Exor, 

zijn distributeurs en klanten. Sommige klanten hebben hun eigen 

cloud, en in dat geval kan de VPN-verbinding naar de cloud van 

de klant zelf worden gemaakt.

In Corvina Cloud kan de klant gebruik maken van dashboards. 

De toegangsrechten en gebruikers worden in de cloud beheerd. 

Een en ander is zodanig ingericht dat ook niet-IT’ers er mee 

kunnen werken. De verbinding met de cloud is vanaf JMobile 

2.8 aan en uit te zetten met behulp van een widget. Met name 

voor eindgebruikers is dat interessant; tijdens normaal gebruik 

heeft hun machine geen verbinding met de cloud. Pas als er 

storingen zijn, wordt contact gelegd met de cloud, waarna een 

servicetechnicus het probleem kan analyseren. En hoewel Corvina 

Cloud nog niet zo lang beschikbaar is en de huidige versie niet alle 

functionaliteit van een ‘echte’ cloud heeft, zijn er in Nederland 

toch al ruim honderd gebruikers.

Corvina Cloud 1.0 kan zowel via een virtuele verbinding als 

via een webportaal en HTML 5 werken. Met Corvina Cloud fase 2 

voegt Exor geheugenopslag zoals Dropbox en Google Drive toe. 

Op de hier opgeslagen data kunnen analyses van bijvoorbeeld 

productiegegevens worden verricht. Maar het is ook mogelijk 

om daar een nieuw JMobile project te uploaden voor bijvoor-

beeld wereldwijde automatische distributie van nieuwe software. 

Voor een machinefabriek betekent dit dat ze een nieuwe release 

van de applicatiesoftware in Corvina Cloud plaatst, waarna alle 

gebruikers bij inloggen de laatste release kunnen downloaden. 

Dit bespaart veel tijd en geld voor het distribueren van nieuwe 

releases.

Op dit moment is Corvina Cloud 1 beschikbaar voor klanten. 

Wanneer versie 2 beschikbaar komt, is nog niet bekend. Exor wil 

eerst de reacties en ervaringen van de markt afwachten en daarop 

zijn releasebeleid afstemmen. Nederland loopt wel voorop bij de 

introductie daarvan; de hoge uurlonen maken het interessant 

om via portals of de cloud te werken. <

www.hiflex.nl

www.exorint.com
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