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Van HMI-producent 
tot aanbieder van 
complete oplossingen

EXOR is begonnen als fabrikant van bedieningsschermen voor PLC’s: Human 

Machine Interfaces (HMI’s). Nu Industrie 4.0 en Industrial Internet of Things 

ingang vinden, is het beeldscherm met zijn ingebouwde intelligentie 

steeds meer de spin in het web van de industriële automatisering. 

HIFLEX Automatiseringstechniek in Ridderkerk vertelt over de meest 

recente ontwikkelingen binnen dit Italiaanse merk.

TEKST / Ad Spijkers
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De eXware is een controller die 

zonder scherm wordt geleverd. 

Hij is geschikt als gateway, als 

aansturing voor een extern 

beeldscherm, als krachtige PLC 

met Codesys V3 en als veilige 

router. Dit type is daarom 

uitermate geschikt als IIoT 

controller
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Van HMI-producent 
tot aanbieder van 
complete oplossingen

>

E
xor levert een breed programma schermen met 

en zonder geïntegreerde besturingen, specifi eke 

uitvoeringen voor bepaalde markten en zelfs 

klantspecifi eke embedded oplossingen. Behalve 

visualisering neemt de HMI ook steeds meer de 

machinebesturing en de communicatie met de IT-wereld en de 

cloud voor zijn rekening. Dat betekent dat niet alleen data van 

de werkvloer naar de cloud gaan. In omgekeerde richting gaan 

recepturen en besturingscommando’s vanuit de cloud via VPN-

verbindingen naar het actuator/sensor-niveau. Het scherm is 

een IIoT-controller geworden. In bepaalde opzichten mogen de 

Italianen zich zelfs tot de koplopers rekenen.

Van HMI naar cloud
Eindklanten willen op hun HMI niet meer alleen zien of 

hun machine naar hun wens draait. Ze willen ook status- en 

onderhoudsinformatie, niet alleen van de betreffende machine 

maar van een hele fabriek of over alle vestigingen heen. 

Machinebouwers (OEM’s) willen centraal worden geïnformeerd 

hoe de conditie is van de machines die ze wereldwijd hebben 

geleverd.

Op die behoefte springt Exor de laatste jaren steeds meer in. 

Dat begint met het bieden van toegang tot de cloud. Dat klinkt 

eenvoudiger dan het is. De communicatie is niet het probleem - 

met VPN-verbindingen en diverse protocollen zijn daar standaard 

oplossingen voor. Exor houdt zich daarom vooral bezig met de 

ontwikkeling van de volgende stap: het opslaan van data in de 

cloud en het analyseren daarvan ten behoeve van (bijvoorbeeld) 

predictief onderhoud en procesverbetering. Belangrijk is vooral 

de beschikbaarheid van software om informatie beschikbaar 

te maken. De klant moet in staat zijn om op een gemakkelijke 

manier zelf rapporten, alarmlijsten, grafi eken et cetera te creëren. 

Exor is daar inmiddels ver mee; de klant kan via ‘drag and drop’ 

data aan functies en overzichten koppelen.

Een belangrijk voordeel dat het Italiaanse merk heeft in ver-

gelijking met veel aanbieders, is dat het veel ervaring heeft met 

netwerken. De schermen werken samen met veel merken PLC’s, 

embedded besturingen, frequentieregelaars enzovoorts. Daarbij 

heeft Exor als onafhankelijke aanbieder van beeldschermen een 

brede kennis opgebouwd over de meest uiteenlopende auto-

matiseringssystemen. De lijst met ondersteunde protocollen 

is vermoedelijk de langste van alle aanbieders, variërend van 

standaard bussystemen als CAN, Modbus, Profi bus, Profi net, 

EtherCAT en Ethernet/IP tot vrijwel onbekende, oude en merk-

specifi eke bussystemen, maar ook OPC UA. Daarmee heeft Exor 

een platform gecreëerd waarop machinebouwers en eindklanten 

hun applicaties kunnen bouwen: het X Platform. Het platform 

omvat hardware, software en een cloud-oplossing (Corvina Cloud 

genaamd).

Hardware
De hardware is het centrale punt in een machine. De heden-

daagse elektronica biedt daarvoor alle rekenkracht. Bij Exor zit 

die met name in de eX700 serie, die in basisuitvoering leverbaar 

is in schermmaten tussen 5” en 21,5”. Deze modellen in alumi-

nium behuizing werken met multi-core ARM processoren, draaien 

onder Linux RT en bieden een hoge rekencapaciteit. Behalve de 

standaard uitvoeringen zijn er schermen met glazen front voor 

zwaardere condities (eX700G) en uitvoeringen die speciaal voor 

De eX707FB en eX710FB zijn specifi ek ontwikkeld om te voldoen aan de strenge 

hygiëne-eisen die in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie worden gesteld

Twee modellen uit de 

eX700 serie (ex707G en 

eX7120G) hebben een 

glazen touchscreen. 

Hiermee is een in het 

zonlicht afl eesbaar paneel 

gecombineerd met een 

veelvoud aan netwerk en 

communicatiemogelijkheden, 

waaronder OPC UA
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of het paneel inzet als ‘domme’ HMI, is aan hem. Het biedt hem 

wel de mogelijkheid om met dezelfde hardware in de toekomst 

meer informatie uit zijn machine te halen. Met een goedkoop 

scherm van Chinese makelij kunt u dat vergeten.

Een aspect dat wel eens over het hoofd wordt gezien, heeft 

niets met techniek te maken. Een beeldscherm zit op een machine 

en is de interface naar die machine. Het beeldscherm is ook een 

visitekaartje. Als fabrikant wil je een mooie machine maken, met 

een goed ogend beeldscherm. Vaak kiezen machine- en instal-

latiebouwers daarom toch voor een meer representatieve HMI 

dan ze technisch gezien nodig hebben.

Software en de rol van IIoT
Binnen Exor neemt software een steeds belangrijker plaats in. 

Waar ze vroeger uitsluitend HMI’s produceerde, praat de onderne-

ming steeds meer over oplossingen. Daarbij wordt de hardware 

geenszins vergeten. Om ook hier een compleet programma te 

kunnen presenteren, is het bedrijf onlangs in een nieuwe fabriek 

gestart met de productie van volwaardige industriële PC’s.

Door de uitgebreide communicatiemogelijkheden zijn de 

HMI’s uit de eX700serie uitstekend te gebruiken als protocol 

converters en gateways. Omdat Exor zowel EtherCAT als Profinet 

ondersteunt, zijn besturingen (en hun data!) van Siemens en 

Beckhoff gemakkelijk aan elkaar te koppelen. Iets waar deze 

fabrikanten zelf veel meer moeite mee hebben… Exor spreekt 

ook niet meer over een besturing maar over een datacontroller 

en een human data interface.

In Nederland gaat het vaak om kleine series, gebouwd door 

bedrijven met een achtergrond in elektrotechniek of werktuig-

bouwkunde. Deze hebben meestal geen IIoT-expertise in huis. 

Maar via de hardware en software van Exor kunnen ze toch de 

eerste stappen in die richting zetten. Vaak begint dat met het 

op afstand via internet of GSM inloggen op de machine voor 

storingsdiagnose, waarna men steeds meer informatie wil ver-

krijgen. Ook vanuit eenvoudige applicaties krijgt Hiflex steeds 

meer vragen die wijzen op een trend richting IIoT.

IIoT, cloud en bediening op afstand betekenen geenszins dat 

het beeldscherm zoals we dat nu kennen op termijn verdwijnt. 

Bij een acute storing heeft een operator geen behoefte aan het 

raadplegen van de cloud of het doorlopen van een analyse. Hij wil 

à la minuut lokaal zien wat er mis is met zijn machine. Bovendien 

valt het internet, een serverpark of GSM nog wel eens uit; vraag 

maar aan 112. Dan is lokale bediening nog altijd mogelijk.

Modulair - en toch niet
Om met zoveel soorten apparaten en zoveel soorten protocol-

len te kunnen werken, moet de fabrikant een grote flexibiliteit in 

huis hebben. Tegelijkertijd wil het bedrijf in zo groot mogelijke 

series werken om de kosten te kunnen beheersen. De oplossing 

ligt in een modulaire opbouw van de hardware. De basis van 

elke HMI is een moederbord met daarop de essentiële compo-

nenten zoals processor, geheugen, connectoren, enzovoorts. Op 

een tweede printplaat worden componenten voor de afhande-

ling van de communicatie aangebracht. Een derde kaart zorgt 

voor de directe aansturing van het display. Modulaire opbouw 

wil niet zeggen dat u een willekeurige combinatie van modules 

Een voorbeeld uit 

de pas ontwikkelde 

JSmart serie, de 

jSmart710 met een 

Power over Ethernet 

(PoE) aansluiting

de voedingsmiddelen- en drankenindustrie zijn ontwikkeld 

(eX700FB).

Voor bedrijven die alleen een besturing en een interface naar 

de cloud nodig hebben, is de eXware serie ontwikkeld, controllers 

zonder scherm. Als iemand af en toe toch wil meekijken, kan 

hij dit doen via een webpagina of na toevoeging van een DVI 

interface een televisie of monitor aansluiten. Voor applicaties die 

vragen om een goedkopere oplossing heeft Exor de eSmart met 

kunststof behuizing beschikbaar. Deze heeft wel de intelligentie 

van de eX700 serie. Voor montage op een draaiarm direct bij de 

machine (zoals we bijvoorbeeld veel op CNC-machines tegen-

komen) is de jSmart ontwikkeld. Deze is volledig dicht en heeft 

slechts één enkele connector voor de voeding en communicatie.

Rekenkracht toegenomen
De rekenkracht en intelligentie van HMI’s is in de loop der 

jaren alleen maar toegenomen. Toch komt het uw redacteur voor 

dat er nog heel wat eenvoudige applicaties te vinden zijn. Daar 

wil men wel wat instellingen doen maar is er geen behoefte aan 

predictief onderhoud of data-analyse in de cloud.

Als het echt niks mag kosten, moet u via een webwinkel 

een Chinees scherm bestellen en dan afwachten óf het werkt en 

hoe lang. Wilt u iets meer geld uitgeven voor meer functionali-

teit en betrouwbaarheid, dan adviseert Exor de eSmart. Deze is 

aanmerkelijk goedkoper dan de eX700 serie, maar biedt dezelfde 

functionaliteit. Of de klant al deze functionaliteit wil gebruiken 
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kunt bestellen. Exor gebruikt de modulariteit alleen intern - de 

klant krijgt een kant-en-klaar product. Zelf ‘even het moederbord 

upgraden’ is er dus niet bij.

Als de series groot genoeg zijn (vanaf zo’n vijfhonderd per 

jaar), kan de Italiaanse producent wel een bedieningspaneel op 

maat ontwikkelen en produceren. In Nederland met zijn klein-

schalige en gespecialiseerde productie zijn echter nauwelijks 

klanten voor dergelijke embedded besturingen.

Groeimarkt maritiem
Met het Exor-programma bestrijkt Hiflex een breed scala 

aan marktsegmenten. Een belangrijke sector voor Hiflex is de 

koeltechniek. Daar is de connectiviteit heel belangrijk. Koelhuizen 

en koelcellen draaien dag en nacht en zijn ook tijdens productie-

uren vaak onbemand. Dan is het van belang dat er op afstand 

kan worden ingelogd en kan worden gereageerd op alarmen.

Een groeiende markt is de maritieme sector. Daar gaan 

grote bedragen in om en de spelers hierin zijn voorzichtig met 

de introductie van nieuwe technologieën. De laatste vijf jaar is 

er duidelijk sprake van een toenemende interesse én afname van 

HMI’s in deze markt. Eén van de redenen is ongetwijfeld dat Exor 

de eTOP500 HMI met glazen front en met DNV-GL goedkeur in 

het programma heeft. Ook de eX700 serie is voorzien van deze 

goedkeuringen. De schermen van deze serie zijn volledig dimbaar, 

een duidelijke pré voor de stuurman die ‘s nachts in het donker 

aan het roer staat. Maar een andere reden is dat men ook in die 

markt investeert in diagnose op afstand en predictief onderhoud. 

Als bekend is dat een schip met problemen over drie dagen in een 

bepaalde haven aanlegt, scheelt het veel tijd (dus geld) als daar 

al een monteur met de juiste onderdelen klaar staat.

Ook ontkomt de maritieme wereld niet aan de maatschap-

pelijke trend naar energiebesparing en schonere uitlaatgassen. 

Via de intelligentie van de HMI’s kan men deze factoren bewaken 

Exor heeft een platform 

gecreëerd waarop 

machinebouwers 

en eindklanten hun 

applicaties kunnen 

bouwen: het X Platform. 

Het platform omvat 

hardware, software en 

een cloud-oplossing, 

Corvina Cloud genaamd  

(FOTO: PAUL QUAEDVLIEG)

en daar op sturen. Er zijn ook al applicaties waarbij het motor-

vermogen geoptimaliseerd wordt voor een efficiënter brand-

stofverbruik. Er wordt ook al optimaal gebruikgemaakt van de 

gateway-mogelijkheden van de schermen om lange afstanden 

te overbruggen op binnenvaartschepen. In Amsterdam varen al 

‘self driving’ grachtboten waarbij gebruik wordt gemaakt van de 

besturingsintelligentie van de schermen.

Twee andere belangrijke marktsegmenten voor de Exor 

bedieningsschermen zijn de voedingsmiddelen- en dranken-

industrie en de land- en tuinbouw. Andere afzetgebieden zijn 

de waterbehandeling en -zuivering, procesindustrie en speciale 

machinebouw. De medische industrie neemt bepaalde modellen 

af omdat ze bestand zijn tegen de schoonmaakmiddelen die in 

deze sector worden gebruikt. Er zijn ook projecten geweest in de 

gebouwenautomatisering.

Breed programma Hiflex
Met alleen HMI’s kom je niet ver - voor werkende applicaties 

zijn ook sensoren en actuatoren nodig. Een voordeel voor Hiflex 

is, dat de onderneming behalve de panelen ook een breed pro-

gramma PLC’s (Hitachi), frequentieregelaars (Hitachi, Invertek, 

Mitsubishi), remote I/O (Hitachi, Mitsubishi, Seneca), softstarters 

(Fairford) plus toebehoren aanbiedt. In eigen huis is bovendien 

de nodige software geschreven om de diverse apparatuur met 

elkaar te laten communiceren, wat klanten een besparing op 

hun engineering- en programmeertijd en -kosten oplevert. Ook 

worden er regelmatig producttrainingen en workshops gegeven. 

Gezien de positieve verwachtingen voor de toekomst is Hiflex 

op zoek naar commercieel en technisch talent. Geïnteresseerden 

weten waar ze kunnen reageren.<

www.hiflex.nl

www.exorint.com
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