Audiovisuele integratie
blijft groeimarkt
ISE beurs brengt 'digital signage', projectie, gestuurd geluid en domotica
De Integrated Systems Europe (ISE) beurs is met 50 000 bezoekers en 1000
exposanten ook dit jaar weer gegroeid. Digitale informatie (digital signage), beeldprojectie, beeldschermtechnologie en high end audio vormden
het leeuwendeel. Maar ook de automatisering van woningen en gebouwen (domotica) kreeg ruime aandacht.
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e Integrated Systems Europe (ISE)
beurs vindt traditioneel plaats in de
Amsterdamse RAI. Er is een overlap met die andere beurs, de International
Broadcasting Conference (IBC), maar de ISE
is meer op de hardware gericht en op lokale
commerciële en residentiële toepassingen.
De organisatie van ISE berust bij een
samenwerkingsverband van Cedia en
InfoComm International. Cedia staat voor
'Custom Electronic Design & Installation
Association' en deze organisatie telt 3500
leden die zich bezig houden met alle aspecten van thuisautomatisering, vooral, maar
niet uitsluitend, integratie van audiovisuele

systemen. InfoComm is een handelsorganisatie van professionele audiovisuele- en
informatiebedrijven en heeft over de hele
wereld 5000 leden.
ISE is de laatste jaren sterk gegroeid en
in 2015 waren alle hallen van de RAI in
gebruik met 1000 deelnemers die in drie
dagen zo'n 50 000 bezoekers hebben aangetrokken.

Digital Signage
Digitale informatiesystemen, zoals de weergave van vertrek- en aankomsttijden op
vliegvelden, en ook de informatieschermen
in het openbaar vervoer, vallen allemaal

ISE 2015 in de Amsterdamse RAI trok meer bezoekers dan ooit.
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onder 'digital signage'. Het gaat dan om
beeldschermen die gedurende langere tijd
continu in gebruik zijn, en de daarachter
liggende communicatiehardware en -software. Tegenwoordig worden echter ook
allerlei toepassingen van aanraakschermen,
zoals elektronische schoolborden en tekentafels, tot 'digital signage' gerekend. Onder
de meer buitenissige voorbeelden, een
cafétafel die met lichtkringen reageert op
de erop neergezette glazen en een doorzichtige koelkast met elektronisch gegenereerde reclameboodschappen in de deur.
Een min of meer klassieke toepassing is
een informatie- en localisatiesysteem voor
'shopping mails' met bijbehorende kiosken.
De kwaliteit van de beeldschermen is inmiddels zodanig dat ze zelfs in zonlicht
goed afleesbaar kunnen zijn.
Op de beurs kon het publiek ook een paar
toepassingen van 'augmented reality' uitproberen, maar dat waren er slechts enkele. Het blijft echter spectaculair om bijvoorbeeld over een vloer te lopen waarbij

AV-techniek

Ook de audio was ruim vertegenwoordigd op de AV-tentoonstelling.

elke stap een klein vuurwerk genereert.
Praktische toepassingen zijn artikelen met
door de klant bestuurde popup informatie,
het virtueel uitproberen van kleding, en
dergelijke.

Elektronische beeldschermen kunnen ook in zonlicht worden toegepast.

Een spectaculaire demonstratie van wat er
met projectie mogelijk is was een wervelende lichtshow waarbij een speciaal gecoate
Tesla auto als 'silver screen' fungeerde.

Domotica
Audio
De kwalitatief uitmuntende weergave van
geluid vormt een belangrijk onderdeel
van een AV beurs en dat geldt ook voor
ISE 2015. Allereerst was er de opmars van
'immersive sound' naar de thuisbioscoop.
Door geluid dat van links of rechts of van
boven of van onderen komt, ontstaat inderdaad een effect dat de realiteit benadert.
Weliswaar zijn diverse varianten van
'immersive sound' vrij algemeen in de bioscoop, blijkbaar zijn de prijzen van dergelijke systemen zover gedaald dat ze nu ook
voor de thuisbioscoop bereikbaar zijn.
Een andere ontwikkeling die zich een beetje op de achtergrond afspeelt is de opkomst
van 'gestuurd geluid'. Het gaat hierbij om
de ondersteuning van akoestiek in stadions
en andere openbare ruimten door het geluid, voor zover mogelijk, in bepaalde richtingen te stralen.
Een andere interessante toepassing, die op
ISE was te zien, is de lokalisering van geluid
ter ondersteuning van 'digital signage'.
Intussen is ook de klassieke beeldprojectie
op een scherm zeker niet dood. Vooral voor
grote oppervlakken, zoals hele muren, levert dat qua scherpte en diepte verbluffende resultaten op. Dat innovatie niet altijd
evident 'high tech' hoeft te zijn bewijst de
speciale verf waarmee een 'gewoon' oppervlak tot projectiescherm kan worden getransformeerd. (Uiteraard zit de 'high tech'
hier in de coating.)

ISE zal ook in 2016 weer plaatsvinden in
de RAI in Amsterdam. De organisatoren van
Cedia en InfoComm hebben aangekondigd
dat er dan, vanwege het succes, vier dagen
zullen worden uitgetrokken voor de beurs,
een dag extra dus.
•

De toevoeging van 'control' aan allerlei
functies in huis is al jarenlang een markt in
opkomst. Het gaat dan om verwarming en
koeling, bediening van verlichting, openen
en sluiten van gordijnen, afstemming van
'entertainment' systemen en beveiliging,
meestal via een mobiel netwerk.
Aansluitend hierop is het idee van de 'smart
building', een centraal gestuurd en geautomatiseerd beheer van bedrijfsgebouwen en
kantoren.
Tot zo'n beheerssysteem behoren, bijvoorbeeld, draadloos bestuurbare naambordjes
en kamernummers, met bijbehorende bewegwijzeringsborden in de gangen, voor
kantoren, universiteiten, of ziekenhuizen.
Op de ISE waren hiervan ook dit jaar weer
verschillende uitvoeringen te zien.
Voorafgaande aan ISE 2015 was er een
aparte dag gewijd aan de domotica onder
de naam 'smart building conference'. Op de
beurs zelf was een aparte hal besteed aan
'residential solutions'.
Opvallend was de prominente aanwezigheid van de KNX standaard voor 'home
and building control'. KNX is internationaal (ISO/IEC), Europees (Cenelec en CEN),
Chinees (GB/T) en Ansi erkend, en claimt
toepassingen van verlichtingsbeheer op de
luchthaven van Delhi tot 'Kitchen Control'.
De KNX standaard ondersteunt daarbij allerlei netwerktechnologieën, van IP tot
Wlan en iPhone.

HDTV-beeldschermen in leduitvoering worden steeds groter.
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