
Het IoT-Platform van TMX
Verrassend, Veelzijdig en Veilig



Voordelen IoT-Platform

• Standaard batterijgevoed, dus overal toepasbaar 

• Door Platform-filosofie snel maatwerk mogelijk

• Betrouwbaar en secure

• Integratie met elke hoofdpost

• Low-cost dataverwerking

• Zeer brede sensorkeuze

End-to-end oplossing 
Het IoT-Platform van TMX is ontwikkeld voor een breed spectrum aan toepassingen. 
Met dit platform biedt TMX een end-to-end oplossing voor IoT applicaties van 
hardware met sensoren, dataopslag, communicatieverbindingen, visualisatie op 
de hoofdpost, hosting tot en met de installatie. Het Platform is voorzien van alle 
basisfuncties, onder andere alarmmelder, datalogger en positiebepaling. Het IoT-
Platform is naar wens configureerbaar. Binnen de IMX200-serie kiest u de sensoren, 
een batterypack, type behuizing, type communicatie en koppeling met de hoofdpost. 
De filosofie achter het IoT-Platform is het aanbieden van een modulair concept waarbij 
alles goed op elkaar is afgestemd om te krijgen waar het echt om gaat: gevalideerde 
data.

Dat IoT ook voor u nieuwe mogelijkheden biedt is inmiddels bekend. 

Maar hoe vul je dat op een slimme, efficiënte en veilige manier in?  

TMX heeft hiervoor een IoT-Platform ontwikkeld. Of u nu een bestaande 

TMX-gebruiker bent of niet, in combinatie met de TMX hoofdpost 

en andere services biedt het IoT-Platform u een échte geïntegreerde 

oplossing. Veilig, betrouwbaar en bewezen.

www.tmx.nl

Het IoT-Platform voor de toekomst
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IMX200; zeer compact en batterijgevoed
De IMX200 is zeer compact. Het formaat van de basismodule is 
kleiner dan een visitekaartje en daardoor voor vele toepassingen 
geschikt. De IMX200 is voorzien van een 4G/5G modem (NB-IoT 
en LTE-M geschikt) MQTTS, GPS, microprocessor en standaard 
met 2 analoge ingangen en 4 digitale ingangen. Door de 
modulaire opbouw is de IMX200 snel operationeel te maken en 
kan deze eenvoudig worden aangepast op basis van specifieke 
wensen, zoals extra analoge- en digitale ingangen, een andere 
batterijcapaciteit, sensoren of klantspecifieke behuizing.

De IMX200 is batterijgevoed en afhankelijk van de toepassing, 
gaat de batterij meer dan 10 jaar mee. Hierdoor komen 
toepassingen en mogelijkheden in beeld waarbij autonomie 
noodzakelijk is. De IMX200 gebruikt secure MQTT, een open 
standaard, waardoor deze eenvoudig is te koppelen aan eventueel 
andere Scada systemen of platformen. Bij de ontwikkeling van 
nieuwe oplossingen hoeft niet steeds vanaf ‘nul’ gestart te 
worden. Een belangrijk voordeel bij de ontwikkeling van een 
nieuw product.

Security; altijd veilig en betrouwbaar
Net als alle andere TMX producten is het IoT-Platform ontwikkeld in 
eigen huis. Onze jarenlange ervaring komt bij de ontwikkeling van 
nieuwe producten goed van pas om tot een robuust, betrouwbaar 
en duurzaam product te komen. Ook security speelt in alle fasen 
van het proces een belangrijke rol. Want welke data ook wordt 
ingewonnen, essentieel is dat dit altijd veilig en betrouwbaar 
gebeurt. Daarvoor dient de gehele keten secure te zijn, ook op 
hardware niveau (security by design). 

Toepassingen en mogelijkheden IoT-Platform van TMX; 
Verrassend, Veelzijdig en Veilig
In de praktijk is de IMX200 inmiddels uitgevoerd met bijvoorbeeld 
radar-, ultrasoon- en time of flight sensoren. De toepassingen en 
mogelijkheden van het IoT-Platform zijn praktisch eindeloos! Of 
het nu bijvoorbeeld bedoeld is voor kwaliteitsmeting, tijdelijke 
meetnetten of verkeerstelling. Voor bijna alle denkbare toepassingen 
biedt de IMX200 een passende oplossing.

Een universele oplossing voor maatwerk in meten!



TMX adviseert u graag
TMX adviseert u graag en deskundig over een 
oplossing voor uw IoT-vraagstuk.

Voor advies of een afspraak kunt u contact 
opnemen met onze Sales afdeling. U kunt bellen naar 
+31(0)78 6100 300 en/of mailen naar sales@tmx.nl

IoT-Platform TMX

IMX201 basismodule
• 4G/5G modem (NB-IoT en LTE-M)
• MQTTS en GPS
• Microprocessor

Analoge ingangen
•  2 analoge ingangen (0-5V+0-20 mA); extra ingangen zijn 

mogelijk

Digitale ingangen
• 4 digitale ingangen; extra ingangen zijn mogelijk

Batterijgevoed
•  Lange levensduur > 10 jaar, afhankelijk van de toepassing

Modulaire opbouw
De IMX200-serie kan eenvoudig uitgebreid worden, 
bijvoorbeeld met extra analoge- en digitale ingangen, andere 
batterijcapaciteit, externe voeding of klantspecifieke behuizing

Mogelijkheden andere Scada-systemen of platformen
Omdat de IMX200-serie is voorzien van secure MQTT kan het 
eenvoudig functioneren in samenwerking met andere Scada 
systemen of platformen



Kuipers Electronic Engineering B.V.

Houtkopersstraat 6

3334 KD Zwijndrecht (NL)

+31(0)78 610 03 00

sales@tmx.nl

www.tmx.nl

Volg ons op www.tmx.nl en 
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LMX800-serie
Open telecontrol onderstation

TMX sterk in telemetrie

TMX sterk in telemetrie

Uw dealer:


