Gespecialiseerd in de ontwikkeling van
Elektronica & Embedded software

Techlayer
Techlayer gevestigd in Melderslo (regio Eindhoven-NijmegenVenlo) is een jong ingenieursbureau met op dit moment twee
multidisciplinaire, professionele engineers.
Door de opgebouwde werkervaring en gestructureerde
werkwijze, realiseert Techlayer ontwerpen van een hoge
technische kwaliteit, waarbij veel aandacht is voor het
eindproduct in alle fases van het ontwerpproces.
Bij Techlayer gaat het om het eindresultaat. Tijdens het
ontwerpproces is Techlayer gericht op details en degelijkheid
van het te ontwikkelen product. Door lage overheadkosten,
kunnen scherpe tarieven geboden worden, wat voor u als klant
interessant is.

Netwerk
Techlayer beschikt over een netwerk van specialisten in
verschillende disciplines. Zo kunnen ook grote opdrachten
binnen een korte termijn uitgevoerd worden.

Duurzaamheid
Elektronica en software moeten zorgvuldig ingepast zijn in de
context van gebruiksgemak, updates en onderhoud.
Duurzame elektronica kan de snelle veranderingen in de tijd
aan door een flexibele opzet en geïntegreerde techniek.

Visie
I
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Langdurige persoonlijke relatie opbouwen met klanten
Intensieve samenwerking
Goed doordachte ontwerpen
Kostenefficiënt werken met lage overhead
Doelgericht

Schema ontwerp

PCB lay-out

Expertise
Het ontwerpen van elektronica en embedded software zit in
het DNA van Techlayer. Met diepgaande kennis passen we
verschillende technieken toe, met brede kennis wordt een
optimaal systeemontwerp gemaakt. Techlayer heeft ruime
ervaring in de consumenten-, industriële- en medische sector.
Techlayer luistert naar de klant en denkt kritisch mee tijdens
het ontwikkelproces. Gezamenlijk worden afspraken gemaakt
om tot een goed eindresultaat te komen.
Bij een opgeleverd product hoort goede documentatie.
Daardoor bent u als klant achteraf niet afhankelijk van
Techlayer. Natuurlijk wordt er support gegeven zodra dit
wenselijk is. Techlayer heeft ervaring in wat er allemaal komt
kijken bij het ontwikkelen van een product. Welke normen
moeten worden toegepast en is certificatie aan de orde.
Techlayer levert van design files tot aan
het geteste eindproduct.
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Prototyping

Embedded software

Schema ontwerp
PCB lay-out
Embedded software
FPGA ontwerp
Prototyping
Test tools
Haalbaarheidsstudie
Leveren van geassembleerde printen
Testen van geassembleerde printen

Hebben we uw interesse gewekt!
Neem dan contact met ons op. Techlayer komt graag op
bezoek om meer over onze mogelijkheden te vertellen.

Schema ontwerp | PCB lay-out | Embedded software | FPGA ontwerp | Prototyping | Normeringen | Test tools

Portfolio
Bij elk project staat een opsomming van de blokken die door Techlayer ontworpen en geïmplementeerd zijn. Voor deze projecten heeft
Techlayer de elektronica, PCB lay-out en embedded software ontworpen, gekwalificeerd en gedocumenteerd.

Post- en bezoekadres:
Leeuwerweg 15
5962 NT Melderslo
T +31 (0)77 - 770 33 43
E info@techlayer.nl
I www.techlayer.nl
Techlayer staat voor
I Professioneel
I Innovatief
I Duurzaam
I Kwaliteit
I Flexibel
I Persoonlijk
I Concurrerende tarieven

Sealer
Het verpakken van medische instrumenten
voordat deze worden gesteriliseerd.
Het sealproces wordt volledig gemonitord,
alle gesealde instrumenten zijn traceerbaar.

Accupack
Hoge capaciteit energie beschikbaar op
locaties waar geen netstroom is.
Accupacks kunnen in bedrijf vonkloos
gestapeld en gewisseld worden.

Test tool
Programmeren en testen van PCB
assemblies. Test tool werkt stand alone en
geeft d.m.v. een touchscreen instructies
en een duidelijk testrapport.

I Brushless-, DC- en stappenmotor
I Interne printer
I Temperatuur-, snelheids-, positie- en

I Schakelen van hoge vermogens

I Mechanisch ontwerp voor snel

drukregeling

I Touchscreen met custom GUI
I Bootloader
I USB en ethernet

Zigbee led driver
Draadloos 4 kanalen apart van elkaar
dimmen. Met smartphone, tablet of pc
kunnen lichtscènes geactiveerd worden.
I 4 kanaals led driver
I RF ontwerp
I Zigbee protocol

(48V, 77Arms / 125Apk)
I Beveiliging
I Batterij management
I User interface

wisselen van DUT

I Elektronische belasting die

randapparatuur nabootst

I Touchscreen met custom GUI
I Bootloader
I Programmer

