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HOW TO… 
choose your 

industrial computer 
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Essentiële tips om de juiste industriële computer te kiezen 

Breng heel minutieus alle aspecten van uw toekomstige industriële installatie in beeld.  Weten wat de industriële 

computer moet aansturen, welke randapparatuur er zal gebruikt worden, wat waar gemonteerd moet worden, welke 

wettelijke bepalingen er zijn waaraan moet voldaan worden,…  Alleen op deze manier kan voorkomen worden dat u 

achteraf op beperkingen botst die voor extra kosten zullen zorgen.  In deze gids proberen wij u de belangrijkste 

elementen waar u rekening mee dient te houden in beeld te brengen. 
 

Hou rekening met de omgeving 

 

Industriële omgevingen hebben vaak uitdagende factoren waarmee rekening moet gehouden worden. Vocht, stof, extreme temperaturen 

en trillingen zijn er hier maar enkele van.  In deze omstandigheden falen traditionele computers heel snel wat leidt tot extra downtime en 

natuurlijk extra kosten.  

 

Industriële computers zijn zo ontworpen dat ze in extreme omstandigheden kunnen 

functioneren. Zo hebben de meeste industriële computers geen ventilator om te vermijden 

dat er via de luchtopeningen stof of vuil naar binnen wordt gezogen. Daarnaast hebben 

industriële computers een stevige behuizing, vaak gemaakt van roestvrij staal.  De keuze 

van de behuizing zorgt ofwel voor een algemene bescherming tegen stof en vuil, een 

uitgebreidere bescherming tegen vocht of voor volledige waterdichte bescherming (IP65 to 

IP69K).  

 

Naast de uitdagende locaties zijn er voor industriële computers ook heel speciale eisen en 

wettelijke bepalingen waaraan moet voldaan worden. Onze specialisten helpen u graag om 

deze allemaal in kaart te brengen!  

ADVIES 

• Breng de omstandigheden waarin uw 

computer moet werken in beeld. 

• Kies de juiste behuizing voor de juiste 

bescherming. 

• Zorg ervoor dat u de wettelijke eisen kent 

voor uw specifieke omgeving. 
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Hoeveel montageruimte is er beschikbaar? 

 

De beschikbare ruimte waar moet geïnstalleerd worden, is een zeer belangrijk aspect bij de keuze van een industriële computer.  U dient op 

voorhand te weten waar het apparaat gemonteerd zal worden want veel bedrijven worden geconfronteerd met ruimtebeperkingen bij de 

installatie en het overwegen van de montageopties. Inzicht in de mogelijke beperkingen zorgt voor een juiste keuze. 

  

Een geweldige oplossing bij plaatsgebrek is onder andere een panel pc.  Het elimineert ook de behoefte aan een extern toetsenbord of een 

externe muis waar ruimte een probleem kan zijn.  Met zijn compacte behuizing en touchscreen is dit het ideale alternatief wanneer 

montageruimte beperkt is. Deze computers kunnen op een groot aantal locaties geïnstalleerd worden en zijn ontworpen om 24/7 

ononderbroken te werken. De monitors zijn beschikbaar in verschillende formaten.  Zo zijn de kleine formaten ideaal voor in voertuigen of 

mobiele toepassingen, terwijl grotere formaten geschikt zijn voor o.a. productieomgevingen.  

 

Waar en hoe monteren? 

 

De meeste industriële computers staan niet op een bureau.  Ze bevinden zich in uitdagende 

omgevingen en hebben speciale montagevereisten. Er zijn meerdere montageopties beschikbaar, 

onderverdeeld in verschillende types en afhankelijk van de afmetingen van de computer. Er kan 

gemonteerd worden op muur, paal, tafel, rail, rek, vloer, plafond en kan draaibaar of verstelbaar zijn.  

 

De meeste industriële computers hebben hun eigen assortiment montageaccessoires die geschikt zijn 

voor de toepassingen en omgevingen waarin ze zullen gebruikt worden. De vloerstaanders, 

montagearmen, tafelstandaarden, verstelbare montagekits en dergelijke zijn gemaakt uit roestvrij staal 

zodat ze de uitdagingen van de industriële omgeving aankunnen en zijn aangepast aan de specificaties 

van het toestel dat moet gemonteerd worden.  Al deze opties geven een hoge mate van flexibiliteit en 

mogen niet vergeten worden bij de selectie van een industriële computer.  Wij selecteren samen met 

u de bevestigingsoptie voor uw industriële computer zodat deze perfect in uw omgeving en toepassing 

past.   
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Waarom de keuze van CPU belangrijk is 

 

Eén van de belangrijkste onderdelen van de industriële computer is de CPU, ook wel het hart van de computer genoemd. Deze is cruciaal 

voor de algemene prestaties en vaak een moeilijk vervangbaar hardwarecomponent. Het kiezen van de verkeerde CPU kan leiden tot een 

trage workflow of zelfs het niet kunnen gebruiken van bepaalde functies. Wij raden dan ook aan om de behoeften van uw bedrijf goed in 

kaart te brengen alvorens een keuze te maken en hier zeker niet op te besparen. 

 

Een van de meest bekende CPU’s is de Intel® Core™ lijn. Deze is toepasbaar in vele 

apparaten, bieden een hoog niveau van productiviteit en zijn zeer betrouwbaar.  Er zijn 

3 typen processoren in het Intel® Core™ gamma: i3, i5 en i7, elk met een eigen 

prestatieniveau en elk geschikt voor andere toepassingen. Microtron beschikt over een 

uitgebreid gamma aan industriële computers die zijn uitgerust met een Intel® Core™ 

CPU. Onze specialisten staan u graag bij met hun expertise om zo zeker de juiste keuze te maken.  

 

 

Welk OS te kiezen? 

 

De meest bekende besturingssystemen zijn Android, Windows en Linux.  Elk van deze besturingssystemen heeft zijn eigen specificaties en 

voordelen. Zo ondersteunt Windows de meeste software die wereldwijd gebruikt wordt, is Android uiterst geschikt voor tablets en computers 

met kleine schermformaten en is Linux een open-source besturingssysteem dat een hoge mate van flexibiliteit toelaat en dus uiterst geschikt 

is voor maatwerk. Onze experts begeleiden u graag naar de voor u juiste keuze.  

ADVIES 

• Bespaar niet op uw CPU. 

• Zorg dat de juiste CPU opties beschikbaar zijn 

die u nodig heeft voor uw toepassing. 

• Thermisch management moet wel aangepast 

zijn: wij geven u graag de nodige info! 
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Hou rekening met de stroomvereisten 
 

Stroomvereisten vormen een essentieel onderdeel bij de keuze van een industriële computer.  Er zijn verschillende stroomopties beschikbaar, maar welke 

u nodig heeft, wordt in grote mate bepaald door uw huidige systeem, de voorzieningen en de plaats waar u uw systeem zal geïnstalleerd worden.  Om 

een betrouwbare en stabiele werkomgeving te waarborgen is het van groot belang een correct inschatting te maken van minimale voedingsbehoeften 

van de IPC configuratie. Hierbij zijn spanning (volt) en stroom (ampère) van belang alsook of dit gelijkstroom (DC) of wisselstroom (AC) is. Foutieve keuzen 

kunnen leiden tot systeemuitvallen of erger nog onherstelbare systeemschade. 

 

Gelijkstroom wordt gebruikt in toepassingen met laagspanning.  Zo werken trouwens veel elektronische apparaten op gelijkstroom met een 

wisselstroomadapter. Industriële omgevingen hebben vaak meer specifieke stroomvereisten en gebruiken geen gewone 240V stopcontacten om hun 

machines van stroom te voorzien. Daarenboven worden industriële computers ook specifiek ontworpen met meer stroomopties zodat ze in meerdere 

toepassingen bruikbaar zijn.   

De meest gebruikelijke spanning voor industriële computers is 10 ~ 30VDC.  Voor panel pc’s en ruggedized computers is dit het belangrijkste alternatief, 

want deze brede spanningsoptie dekt de meeste toepassingen. Computers en monitors die op het voertuig worden gemonteerd, hebben een 

voedingsingang van 8 ~ 33 VDC als standaardoptie voor de meeste toepassingen in voertuigen.  Sommige voertuigen, zoals vorkheftrucks, gebruiken 

standaard 12V-batterijen die bij het opstarten een stroomuitval hebben waardoor de boordcomputer zichzelf uitschakelt of opnieuw opstart.  Aan de 

andere kant gebruiken grote voertuigen zoals vrachtwagens, 24V batterijen dus 8 ~33VDC wordt gebruikt om dit scala aan stroomvereisten voor 

verschillende voertuigtypen te dekken en biedt de computer bescherming tegen stroomschommelingen en onverwachte black-outs.  Industriële panel 

pc’s en monitors kunnen ook op 12VDC werken.  

 

Een andere manier om de computer van stroom te voorzien is door een netstroomsysteem te 

gebruiken. Dit systeem werkt voor kleinere apparaten wanneer er voldoende ruimte in de behuizing 

is om de converter te plaatsen. De belangrijkste opties die beschikbaar zijn voor wisselstroom voor 

industriële computers zijn: 110VAC, 230 VAC of 110VAC ~240VAC met een power brick. 

 

U merkt het, er zijn heel veel opties voor stroomvoorziening op uw industriële computer. 

Vanzelfsprekend is het noodzakelijk dat uw nieuwe computer in het bestaande systeem en de 

omgeving past om een goede werking te blijven garanderen.  Aangezien deze materie uiterst complex 

is, laat u zich beter begeleiden daar onze specialisten.  Zij zorgen voor professioneel advies en 

begeleiding naar de perfecte keuze voor uw behoeften.  

ADVIES 

• Breng in kaart welke stroomopties uw 

huidige systeem gebruikt. 

• Zoek uit welke stroomopties er 

beschikbaar zijn. 

• Eventueel een UPS indien kritische 

toepassing. 
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Hoe connecteren? 
 

In industriële omgevingen is gegevensuitwisseling tussen verschillende computernetwerken noodzakelijk om alles draaiende te houden. Een juiste keuze 

van de connectiviteit is dan ook van cruciaal belang om een vlotte werking te garanderen en vereist de nodige aandacht.  Er zijn twee manieren om te 

connecteren: draadloos en via kabel.  Beide hebben ze hun eigen voor- en nadelen en beide zijn ze geschikt voor andere toepassingen.   

 

Draadloze connectiviteit kan via Wi-Fi, Bluetooth, 3G of 4G. Wi-Fi is een draadloze technologie die verbinding met lokale netwerken en internet mogelijk 

maakt.  Ook via Bluetooth kunnen gegevens doorgestuurd worden en toestellen met elkaar verbonden worden, toch wegens het korte bereik voornamelijk 

geschikt om binnenskamers te gebruiken. Het installeren van 3G en 4G modules op industriële computers moet een verbinding met het internet mogelijk 

maken wanneer er geen Wi-Fi of kabel beschikbaar is.      

 

Kabelopties zijn eindeloos, maar het vaakst worden power connectoren, USB, HDMI, VGA, DVI, RS-

232, RJ45 en Gigabit Ethernet gebruikt.  Zo is USB een universele standaard voor scanners, 

luidsprekers, externe harde schijven en vele andere randapparatuur.  RS-232 is een andere 

populaire en bekende communicatiekabel voor industriële toepassingen, voornamelijk gebruikt 

voor communicatie met microcontrollers.  RJ45 en Gigabit Ethernet zijn netwerkkabels die voor een 

internetverbinding zorgen of de communicatie tussen verschillende computers mogelijk maakt. 

HDMI-, VGA- en DVI-interfaces worden dan weer gebruikt voor de aansluiting van monitoren, tv’s 

en andere beeldschermen. 

 

Laat u bijstaan door onze specialisten in de keuze van connectiviteit voor uw industriële toepassing 

conform de vereiste normen. Wij zorgen voor een oplossing op maat! 

  

ADVIES 

• Zorg voor een vlotte connectie om 

downtime te vermijden. 

• Breng in duidelijk in kaart wat u wil 

conncecteren. 

• Wij verzorgen ook industriële Wi-Fi 

netwerken met hoge betrouwbaarheid. 
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Hou rekening met de levensduur van de computer (longevity) 
 

Wanneer u een industriële installatie uitbouwt, wenst u natuurlijk dat deze gedurende verschillende jaren operationeel zal blijven.  Bij defect is het 

natuurlijk niet de bedoeling om de hele machine te vervangen, maar wel om die zo snel en efficiënt mogelijk te kunnen herstellen.  Zoals we allemaal 

weten hebben commerciële computers een heel beperkte levensduur van 2 à 3 jaar.  Bij industriële computers is een longevity gegarandeerd van minstens 

5 jaar en met een goed beheer van de “Bill Of Materials” kan dit zelfs oplopen tot 7 of 10 jaar.   

 

Weet welke accessoires u gaat gebruiken 
 

Randapparatuur zoals printers, scanners, toetsenborden, digitale camera’s, microfoons, externe harde schijven of dergelijke zijn accessoires die de 

mogelijkheden van uw industriële computer uitbreiden om zo de dagelijkse werking ervan te versnellen en te vergemakkelijken.   Deze accessoires moeten 

met behulp van kabels of een draadloze verbinding verbonden worden met de installatie.  Andere vereisen dan weer speciale software om degelijk te 

kunnen functioneren die op zich een bepaalde hardware vereisen of een specifieke OS.  Om niet tegen problemen aan te lopen na de installatie, is het 

aan te raden vooraf te weten welke accessoires u zal aankopen. Neem contact op met Microtron en vermijdt onverwachte kosten na installatie!  
 

Laat u bijstaan door experts! 
 

De aankoop van een industriële computer is een uitdagende taak. Het vereist heel veel inzicht en analyse van het hele proces.  Ook voor professionals is 

dit een hele uitdaging.  Het is dan ook aan te raden dat u zich laat bijstaan door specialisten.  Wij bij Microtron hebben de nodige ervaring om u door het 

hele proces te begeleiden. 

 

 

   

 


