
Afstudeeropdracht – Modbus Simulator 

Nedap NV 

Wil jij werken voor een bedrijf dat anders is dan (bijna) alle anderen? Een bedrijf zonder 
micro of macro management maar eigen ondernemerschap; geen werknemer maar 
medewerker. Geen afstand maar betrokkenheid. Geen hiërarchie maar korte lijnen wat 
resulteert in snelle besluitvorming. Geen volgzaamheid maar eigenzinnigheid. Een 
bedrijf dat creëert, leidt en innoveert maar nooit volgt. Een bedrijf dat medewerkers 
betrekt, ze verantwoordelijk maakt. 

Light Controls 

Nedap Light Controls is één van de businessunits van Nedap die innovatieve systemen 
ontwikkelt en vermarkt voor het verminderen van (energie) kosten en verbeteren van de 
kwaliteit van verlichting. Niet alleen leveren wij producten voor verlichting om 
gebouwen, straten en winkels te verlichten, maar wij leveren ook producten voor UV 
disinfectie toepassing. Hierbij wordt water gezuiverd door toepassing van UV licht. 
Nieuwe uitdagingen liggen voor ons op het gebied van LED verlichting. Kijk voor meer 
informatie op http://www.nedap-lightcontrols.com/ 

Omschrijving afstudeeropdracht 

Binnen Light controls hebben we een productlijn voor uv-desinfectie en uv-curing. Voor 
uv ontwikkelen wij elektronische ballasten (bv http://www.nedap-
uv.com/products/drivers-for-low-pressure-uv-lamps/) die een Modbus RTU aansluiting 
hebben. Modbus is een industrieel communicatie protocol. Om in plaats van een echte 
ballast(en) te moeten aansluiten, zouden we graag een software simulator op de PC 
willen kunnen aanbieden. Binnen deze groep zijn we op zoek naar iemand die een 
Modbus simulator bedenkt, implementeert en test. 

Wat verwachten wij van jou? 

 Je volgt de opleiding informatica HBO; 
 Kennis van UML; 
 Kennis van C++,C#; 
 Pre is kennis van het ontwikkelen van simulator software; 
 Creatief, teamspeler, initiatiefrijk, en enthousiast. 
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Wat kun je van ons verwachten? 

Wij bieden jou: 

 Vijf maanden een functie in de dynamische omgeving van Nedap Light Controls; 
 Zelfstandige werkplek waarbij je zelf verantwoordelijk bent voor je eigen succes; 
 Te werken in een klein team met een informele sfeer; 
 Marktconforme afstudeervergoeding. 

Standplaats: Groenlo 

Wil je meer weten over Nedap? Ga dan naar www.nedap.com of naar 
www.lifeatnedap.com 

Voor vragen kun je contact opnemen met Inge Meengs 0654207795 of stuur direct je 
sollicitatie (CV + motivatiebrief) naar sollicitaties@nedap.com 
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