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Hardware geboortenieuws!
Tot nu toe maakte Contecto gebruik van een Launchpad voor de ontwikkeling van
Bluetooth producten. Dit product was een doorn in het oog. De omvang is groot en het
product zeer instabiel. Meer een last dan een lust. En dat was ook voor onze klanten
een probleem. Daar waren we klaar mee!

Om onszelf en onze klanten beter te bedienen hebben we een Bluetooth dongle
ontwikkeld. Nou lijkt dat onzin omdat er natuurlijk diverse dongles in de markt te
verkrijgen zijn, maar deze is anders opgebouwd met andere mogelijkheden. De dongle
is voorzien van een microcontroller zodat ook complexere afhandelingen of protocollen

gerealiseerd kunnen worden. De Bluetooth module kan nu o.a. rechtstreeks in onze
LabView omgeving worden geïntegreerd.
Eén van onze experts heeft de dongle ontwikkeld en een basis geprogrammeerd.
Inmiddels liggen er vijf FUMO PCB’s klaar voor gebruik. De BTD10 is werkelijkheid.

Een goedkoop alternatief: 3D printen
In het ontwikkeltraject wil je op den duur je ontwikkelde product testen aan de hand van
een prototype. Dit prototype moet soms meermaals worden geproduceerd of
onderdelen moeten vaker geproduceerd worden omdat het ontwerp wordt aangepast.
Je wilt natuurlijk dat je product van top kwaliteit is en hebt daarvoor dure grondstoffen
in gebruik.

Met 3D printen kan er goedkoop een oplossing worden geboden voor het produceren
van onderdelen van je prototype. Contecto heeft sinds kort een nieuw type 3D printer in
inventaris, met nu nog meer mogelijkheden voor de ondersteuning van jouw product
development traject.

Missie
Met een nieuwe naam en een nieuwe missie is Contecto begin 2020 gestart met het
creëren van een one-stop shop voor onze klanten op het gebied van elektronica
ontwikkeling en productie.

Inmiddels is het nieuwe Contecto in volle bloei. Vanwege COVID heeft de nieuwe
huisstijl nog niet kunnen schitteren op de beurs, maar wij hopen dat dit in 2021 wel
mogelijk zal zijn. Het is onze missie om voor u klaar te staan van begin tot eind waarbij
we gebruik maken van een totaalnetwerk van expertise. Daag ons uit!

Vragen? Stel ze ons via +31 (0)485-32 21 02 - of bekijk onze website.

