'Fantasy' en 'science fictior
op tiende 'Integrated Syste
Meer audio-visuele en dynamische informatiesystemen voor winkels e

Het tiende jubileum van de audio-visuele beurs ISE in de Amsterdamse
RAI trok 44 ooo bezoekers. De bijna 900 exposanten toonden grotere en
scherpere beeldschermen, geavanceerde audiosystemen, integratie met
thuisautomatisering, projectieapparatuur, en nieuwe applicaties voor de
detailhandel.

HANSVANTHIEL
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tiende editie v a n 'Integrated
Systems Europe' werd geopend
met een optreden van 'cyber
illusionist' Marco Tempest. Tempest
combineert de traditionele goochelkunst met elektronische hulpmiddelen,
onder meer 'augmented reality'. Hij
werkt net zo gemakkelijk met i-phones
als met speelkaarten. Zijn thema is dat
technologie, vanuit de gebruiker
gezien, veel gemeen heeft met magie.
e

Dus, in zijn geval, met illusie. De verbinding met audiovisuele toepassingen
en apparatuur en de driedaagse beurs
ISE2O13 was duidelijk.
De beurs met bijbehorende conferenties is, sinds de eerste editie tien jaar
geleden in Genève, geleidelijk in belang toegenomen. De laatste jaren
werd het evenement gehouden in Amsterdam en dit jaar werden er 44 ooo
bezoekers geteld en bijna 900 deelne-

ISE is ook een belangrijke beurs voor audiosystemen en -componenten.
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mende bedrijven, verdeeld over alle 12
hallen van de RAI.
ISE wordt georganiseerd door Cedia en
InfoComm International. Cedia is de
'Custom Electronic Design & Installation
Association', opgericht in 1989, en richt
zich vooral op elektronische systemen
voor de woning. De organisatie heeft
thans 3500 bedrijven als lid. InfoComm
is een internationale handelsvereni-

Audio visuele systemen

ms Europe'
supermarkten

ging voor de professionele audiovisuele industrie en bestaat al sinds 1939.
Het aantal leden is vrij divers en staat
thans op 5000, afkomstig uit tachtig
landen.
Zoals de naam al aangeeft is ISE vooral
gericht op Europa, maar zowel exposanten als bezoekers komen uit de hele
wereld. Volgens een exposant die al
een aantal jaren deelneemt wordt ISE
langzamerhand de belangrijkste internationale beurs op het vakgebied.

AV en Domotica
Cedia organiseerde tijdens het evenement ook diverse trainingen van anderhalf uur over onderwerpen variërend van, 'Home Cinema Design Workshop','Introduction to User Interfaces',
tot, 'Introduction to HVAC Systems'.
Medeorganisator Infocomm verzorgde
vergelijkbare cursussen van ongeveer
dezelfde duur. Enkele voorbeelden: 'Digital AV in 2 Hours'/Emerging Illumination Technologies; Hybrid, Led & Lasers,
en 'The Future of Systems Control'. Het
totale aanbod aan cursussen was ongeveer veertig.
Het opvallendst op de beurs zelfwaren
natuurlijk de enorme beeldschermen
met een haarscherpe resolutie. Weliswaar waren er nog grotere schermen,
maar die waren opgebouwd uit ledlampjes en bedoeld voor grotere afstanden.
Ook de traditionele projectie van lichtbeelden is nog springlevend. Het is opvallend hoe speciale effecten werden
verkregen door afbeelding (met Casio

Op een 4« videoscherm op ISE2O13 worden achtergrondclips afgespeeld.
projectoren) op holle of juist bolle oppervlakken. Ook in 30 weergave gaat
de ontwikkeling nog steeds door, zoals
het Duitse Infitec demonstreerde. De
onderdompeling in een animatiewereld op enkele meters afstand van het
doek was indrukwekkend.
De holografische projecties van Realfiction uit Denemarken deden denken
aan de voorstelling van 'cyber illusionist' Marco Tempest eerder in de week.
De afmetingen van de holografische
beelden zijn echter nog wel beperkt, in
de orde van decimeters.
Het van oorsprong Engelse BenO had
een gemakkelijke zithoek opgesteld,
ter demonstratie van haar toepassingen voor thuisautomatisering. Met een
uitgebreide tv afstandsbediening kon
niet alleen de AV apparatuur in de
'woonkamer' worden bediend, maar
ook de gordijnen en de elektrische
open haard. Het bedrijf levert systemen van 10.000 tot 650.000 euro, met
bijbehorende variaties, zoals uiteraard
ook elektronische beveiliging.
Op het gebied van audio waren er veel
luidsprekers te zien, sommige van wel
zeer bijzondere vorm, zoals de rotsvor-

mige, weersbestendige speakers van
Niles. Het Deense Steinway Lyngdorf
levert digitale geluidssystemen voor
onder meer 'home theatre' gebruik.
Het model LS Concert is daarbij dan
wel geprijsd rond 120.000 euro, vertelt
senior acoustics designer Henrik Green
Mortensen (na enig aandringen).
Voor een heel andere toepassing, namelijk het omroepen van informatie in
openbare ruimten, heeft Meyer Sound
uit Californië luidsprekers die gerichte
bundels uitstralen. Bij de demonstratie
van de 'Column Array Loudspeakers'
was duidelijk te horen hoe de weergave (enigszins) van plek tot plek gevarieerd kon worden.

Detailhandel
Het Engelse bedrijf Ashton Bentley
Concepts speelde in op 'het nieuwe
werken' met haar modulaire werkplekken die, inclusief computers en communicatieapparatuur, door de gebruikers zelf kunnen worden opgebouwd.
Dat aanraakschermen ook een functie
hebben voor grote schermen was onder meer te zien aan de onderwijstoepassingen van Legamaster. Het bedrijf
levert met software van Easiteach aan
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schikt voor webtoepassingen.
Vergelijkbare applicaties, zoals van het
Zuid-Koreaanse Nexio, gebruiken wel
aanraakschermen, maar op afstand. De
schermen zien eruit als gewone, doorzichtige, glazen ramen of wanden maar
het is mogelijk daarop (dynamisch)
beeld en tekst te laten zien.

vooral het primair onderwijs, maar ook
wel zakelijk. Het grootste model van 84
inch komt daarbij op rond 8000 euro.
Bij toepassingen voor winkels en etalages van de Duitse onderzoeksinstelling
Fraunhofer Heinrich Hertz Institute is
geen aanraking meer nodig. De applicatie kan handbewegingen, in casu
aanwijzingen, van een persoon interpreteren en vervolgens actie ondernemen. Zo konden de producten letterlijk
worden uitgelicht door de spotjes op
de voorgrond. Het systeem is ook ge-

For DC/DC converters for high current power supplies
For FPGA, POL, PDA, mainboards
For battery powered devices
Handles high transient current spikes
No acoustic noise and leakage filed
Available ex stock
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Opticon Sensors Europe houdt zich bezig met elektronische prijskaartjes en
informatieborden. De prijsaanduidingen van figuur 2 zijn draadloos verbonden in een Zigbee netwerk en kunnen
in fracties van een seconde worden
aangepast. Zij gebruiken e-paper en de
batterijen kunnen, zonder opladen, 7
tot 10 jaar mee. De grotere 'digital
signage' schermen kunnen ook worden
vernieuwd met een computer of tablet
met WiFi, maar dat duurt enkele seconden.
Een soortgelijke toepassing van Wilke
technology uit Duitsland is bedoeld
voor bewegwijzering en kameraanduidingen in gebouwen. De 'electronic
radio signs' bestaan uit een vaste lijst
en een draadloos aanstuurbaar scherm
op batterijen.
Zo kunnen personeelsveranderingen,
functiewijzingen, maar ook vergade-

Elektronische prijskaartjes en productinformatie voor de detailhandel.
ringen, draadloos en centraal worden
aangegeven op de desbetreffende locaties zelf.
Volgens de I5E congreskrant 'The Daily'
zijn er zo'n 1000 productvernieuwingen aangekondigd tijdens de driedaagse beurs. Vele hiervan zouden dertig,
twintig of zelfs tien jaar geleden nog
als 'fantasy & science fiction' zijn beschouwd.
Of, zoals cyber illusionist Marco Tempest het uitdrukt,'magie'. •
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