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Ik sprak met Michel Meijers, proces
instrumentatiespecialist bij Hitma, over 
de mogelijkheden ervan. Hitma is sinds 
2009 distributeur van Schneider Electric 
voor de procesinstrumentatieproduc
ten in Nederland en België. Daarnaast is 
Hitma FASP (Factory Authorised Service 
Provider) wat betekent dat de service
medewerkers door Schneider Electric in 
hun fabriek getraind zijn.

Meijers: “IAN komt uit de VS, en is daar 
speciaal ontwikkeld voor draadloze toe
passingen in de procesindustrie. Het is 
een hybride netwerk van bluetooth en 
WirelessHART (WHart). We leveren een 
complete oplossing voor draadloze mo
nitoring van procesinstallaties.”

Centrale collectie van data 
Centraal in IAN is de WCC10 ‘Wireless 
Central Concentrator’. Eén CC commu
niceert draadloos met maximaal acht 
veldinstrumenten  ‘End Nodes’  via 
Bluetooth Low Energy (BLE). Deze vari
ant van bluetooth, die al enige jaren in 
consumentenproducten beschikbaar is, 
is speciaal ontwikkeld om zéér energie
zuinig te werken.

De door de CC verzamelde data van de 
veldinstrumenten gaat via WHart naar 
de gateway  en dan op de gebruikelijke 
manier via ethernet of RS485 naar een 
plc, DCS of SCADAsysteem. De veldin
strumenten kunnen circa vijftien meter 
afstand overbruggen naar de CC. Blue
tooth Low Energy vraagt heel  weinig 
zendvermogen  5 dBm = 3 mW  en 
 samen met de lage referentie cyclustijd 
van 16 seconden kan de batterij van een 
veldinstrument meer dan tien jaar mee. 
De CC heeft natuurlijk meer te doen, en 
moet grotere afstanden overbruggen. 
De WHartinterface heeft daarom een 
zendvermogen van 10 mW, dit geef t 

een batterijlevensduur van 5+ jaar. De 
levensduur van deze batterijen is in bei
de producten zodanig lang, dat ze de le
vensduur van de apparatuur evenaart.

In het WHartnetwerk mogen natuur
lijk meerdere CC’s actief zijn, elk met 
een eigen groep veldinstrumenten, 
 onderlinge afstand tussen CC’s is circa 
50+ meter. De CC communiceert op de 
gebruikelijke manier met de gateway. 
Schneider levert zelf de gateway van 
Pepperl & Fuchs, maar dat mag ook een 
ander merk zijn.

Configuratie 
Uiteraard moet de CC wel weten wat 
z i jn veldins t r umenten z i jn .  Deze 
 moeten  zoals dat in bluetooth heet  
‘gepaard’ worden. Schneider heeft dit 
opgelost op een heel eenvoudige ma
nier, die geen extra software vereist. 
Het paren begint door de CC te active
ren, Schneider noemt dit een ‘push’ ac
tie. Dan  beginnen leds op de CC te knip
peren. Activeer daarna het veldinstru
ment; hier beginnen dan ook leds te 
knipperen. Eerst is dit nog asynchroon, 
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maar zodra ze dit synchroon doen met 
de leds op de CC is het paarproces vol
tooid. 

De CC kan via een wifi interface en een 
‘administrative node’  lees: laptop, 
smartphone of tablet met een brow
ser  geconfigureerd worden. De poll 
cyclustijd, standaard zestien seconden, 
kan ingesteld worden in het bereik 1/8 
.. 60 seconden. De wifi wordt automa
tisch ingeschakeld na een ‘push’ actie 
en schakelt na korte tijd ook weer auto
matisch uit. Via de browser kan dan de 
CC worden geconfigureerd, en status
informatie over de veldsensoren wor
den  opgevraagd. Maar ook configureren 
over WHart zelf is mogelijk.

Schneider levert IANtransmitters voor 
temperatuur, absolute druk, overdruk 
en verschildruk  DP flow en DP niveau. 
IAN wordt ingezet voor monitoring toe
passingen, dit is het gebied dat door de 
markt is geaccepteerd voor draadloze 
instrumentatie.
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commentaar

Voordeel
De hybride architectuur van IAN maakt 
het makkelijker om veldinstrumen tatie 
in een WHartnetwerk op te  nemen. 
 Uiteraard heef t men in een plant te 
maken met metalen wanden of vloe
ren,  piping en andere assets, waar
door er een ‘blind spot’ kan ontstaan  
met geen of een heel zwak signaal. Het 
verplaatsen van het instrument gaat 
 natuurlijk niet, en een externe  antenne 
aanbrengen is ook niet altijd een op
lossing, ofwel het gebruiken van een 
draad voor het oplossen van een pro
bleem in een draadloos netwerk. Maar 
de CC hoeft niet gemonteerd te worden 
bij de veldinstrumentatie, maar kan tot 
vijf tien meter verderop, en/of hoger, 
staan. Kies voor een optimale bereik
baarheid van de CC in het WHartnet
werk. Dit geeft dus een kans om WHart 
te gaan gebruiken op locaties waar 
dat vroeger niet (overal) goed werk
te; de CC is het doorgeefluik van het 
signaal van en naar de veldinstrumen
tatie.  Omdat de CC voor de instrumen
ten dichterbij staat dan de gateway, is 
de draadloze signaalsterkte ook hoger. 
Dit maakt het systeem ongevoelig voor 
stoorinvloeden van buitenaf.

Vervanging van pneumatiek
Meijers: “We zien goede kansen voor 
draadloze netwerken in de proces
industrie waar nu nog pneumatische 
oplossingen zitten. Ja die worden nog 
steeds veel verkocht! Maar er komt 
toch een eind aan deze technologie. 
Bedrijven moeten dan gaan nadenken: 
gaan we over op 4..20 mA, of slaan we 
deze technologie over en gebruiken 
meteen een draadloos netwerk?

Uiteraard is 4..20 mA ook goed bruik
baar, maar het is niet goedkoop  de be
kabeling, infrastructuur, documentatie, 
engineering zijn vele malen hoger dan 
de kostprijs van een instrument. IAN kan 
hier een goede oplossing zijn. En geen 
zorgen over batterijlevensduur.”

De toekomst
Er komen nog andere uitbreidingen 
voor IAN. De batterijlevensduur van de 
CC, nu 5+ jaar, wordt in een komende 
versie tien jaar. Dankzij BLE kunnen ook 
producten van andere leveranciers in 
een IANnetwerk opgenomen worden. 
Daarnaast zou dit IANsysteem onder
deel kunnen uitmaken van uitgebrei
der WANnetwerk. Waarbij dit de draad
loze backbone van een plant zou kun
nen vervangen, zonder dat er iets aan 
de veldinstrumentatie gedaan hoeft te 
worden.   


