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Onze keuze voor het IoT-Platform

Bij Waterschap Aa en Maas ligt het accent steeds 
meer op datagedreven sturing. Toon Basten, 
Meetnetbeheerder bij het waterschap: “Binnen onze 
organisatie hebben wij een Datalab waar medewerkers 
dagelijks bezig zijn met allerhande data-analyses om 
vragen vanuit de organisatie te kunnen beantwoorden 
of om nieuwe inzichten te genereren. Eén van de 
redenen om datagedreven te willen werken heeft ook 
te maken met klimatologische veranderingen. We 
hebben een aantal hele droge jaren achter de rug. 
Door de aanwezigheid van hoge zandgronden vallen 
dan veel beken droog. Om die eventuele droogval 
tijdig te kunnen signaleren waren wij op zoek naar 
een meetinstrument, dat gemakkelijk te plaatsen is en 
nauwkeurig de waterhoogte kan meten. Tevens een 
prijsgunstige datalogger die in grote aantallen kan 
worden uitgezet waardoor via meer meetdata betere 
analyses en beslissingen kunnen worden genomen. 
Bovendien wilden we een datalogger die contactloos 
meet, bij voorkeur voorzien van een radar- en 
ultrasoonsensor, zodat we deze niet meer in het water 
hoeven te plaatsen. Daarbij komt dat we steeds meer 
gebruik maken van gebiedsregelingen en daarvoor veel 
data nodig hebben.” 

Toon: “Deze wensen heb ik neergelegd bij TMX die 
vervolgens met een prototype, de IMX240, is gekomen 
om oppervlaktewater te meten. In de pilot hebben we 
de IMX240, die de waterhoogte meet, aan een brug 
gemonteerd. Een voordeel is dat je nu midden in de 
watergang kunt meten en je, zoals voorheen, geen 
kunststof kokers meer hoeft te plaatsen in het water. 
Deze IoT-oplossing werkt voor ons in de praktijk sneller 
en is goedkoper.”

De IMX240 met radar- en ultrasoonsensor
“Wij passen nu standaard de IMX240 toe met 
radar- en ultrasoonsensor, aldus Toon. Het heeft ook 
voordelen dat gemeten wordt met twee sensoren 
waarvan je de meetdata met elkaar kunt vergelijken. 
Als de data ten opzichte van elkaar afwijkt dan weet 
je dat er misschien iets voor de sensor ligt. Bij twee 
metingen kun je terugvallen op het signaal dat correct 
is.”

Bij veel organisaties is er steeds meer behoefte aan meer en betrouwbare 
data. Meestal is de databehoefte per meetpunt laag maar het aantal 
meetpunten hoog. Dan heb je een IoT-device nodig dat tegen lage kosten 
Plug & Play gemakkelijk ingezet kan worden. Het IoT-Platform van TMX 
biedt de mogelijkheid om deze databehoefte optimaal in te vullen. Een 
groot voordeel van de IoT-oplossing is dat het organisaties in staat stelt om 
snel, eenvoudig en tegen lage kosten waardevolle data te verzamelen. 

De IMX201 IoT-basismodule; compact en batterijgevoed
Het IoT-Platform bestaat uit een combinatie van kant-en-klare 
productonderdelen en componenten, zoals de IMX201 basismodule 
en uitbreidingsmodules. Sensoren, type behuizing en batterypacks zijn 
vrij te kiezen, afhankelijk van de eisen en toepassingen. Dit zorgt voor 
veel tijdwinst en is een economische oplossing in het gehele traject van 
initiële vraag tot en met gereed product dat in serie geleverd kan worden. 
Een abonnement voor de communicatieverbinding en desgewenst 
datawarehousing of een koppeling met de TMX hoofdpost maken de 
end-to-end oplossing compleet. De IMX201 is standaard batterijgevoed 
en afhankelijk van de toepassing gaat de batterij meer dan 10 jaar mee. 
Optioneel kan de IMX201 ook voorzien worden van een externe voeding. 
De IMX201 is voorzien van een 4G/5G modem en modulair opgebouwd. 

Verschillende soorten sensoren
Bij elk type meting past een specifiek type sensor. Binnen de IMX200-serie 
kunnen vele soorten sensoren worden aangesloten, zoals bijvoorbeeld 
radar-, ultrasoon en time of flight sensoren. Sensortechnologie is volop in 
ontwikkeling waardoor tal van slimme en betaalbare sensoren op de markt 
verkrijgbaar zijn. Wat u ook wilt gaan meten, met onze ervaring kunnen 
wij u hierin gericht adviseren.

Het IoT-Platform van TMX, dé 
totaaloplossing voor nu en in de 
toekomst 
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Plug & Play
Toon: “Het voordeel van de IMX240 is dat deze 
gemakkelijk te plaatsen is; Plug & Play dus. Onze 
beheerders van het meetnet hebben de IMX’en 
standaard in de auto liggen. Als wij een locatie hebben 
waarvan wij vinden dat er frequenter gemeten dient te 
worden dan kunnen we hier snel de IMX240 plaatsen 
voor een online meting, die vervolgens binnenkomt op 
de hoofdpost en waarop we kunnen alarmeren. Dat 
is de flexibiliteit die je hebt met zo’n kleine datalogger 
als de IMX240. Een ander voordeel is, dat er een 
RVS-ophangbeugel verkrijgbaar is waarmee de IMX 
gemakkelijk en veilig kan worden gemonteerd.”

Het IoT-Platform biedt meer oplossingen
Toon vervolgt: “Binnen het waterschap zijn we bezig 
om een gebiedsdekkend neerslagmeternet uit te 
rollen waarin de IMX240 wordt toegepast met een 
neerslagsensor. Wij beschikken in ons gebied straks 
over 26 neerslaglocaties. De gegenereerde hoge 
resolutieneerslagmetingen komen bij ons op de TMX 
hoofdpost binnen en worden vervolgens geleverd aan 
het KNMI. Het KNMI doet er een dataslag overheen 
waarmee zij radarbeelden kunnen corrigeren en 
valideren met als resultaat dat de neerslagbeelden voor 
ons gebied veel nauwkeuriger worden.”    

IoT-tips voor andere organisaties
Toon: “Binnen Waterschap Aa en Maas hebben wij 
inmiddels al ervaring opgedaan met IoT-toepassingen. 
Andere organisaties die voor het eerst hiermee aan de 
slag gaan, adviseer ik altijd te kiezen voor een partij die 
goed de actuele communicatietechnieken kent en die 
bekend is met de Nederlandse telecomproviders die 
communicatie aanbieden.Want niet alle IoT-technieken 
zijn even geschikt. Een aantal jaren geleden zou LoRa 
het helemaal zijn. Wij hebben binnen het waterschap 
zelf hiermee proeven gedaan, maar voor onze 
toepassing was het niet geschikt omdat wij een groot 
gebied hebben en je met LoRa teveel dataverlies hebt. 
Je wilt een betrouwbare standalone datalogger hebben, 
zoals de IMX240 van TMX, die eenvoudig tegen een 
brug kan worden geplaatst, je vervolgens ermee kunt 
meten en de ingewonnen meetdata goed binnenkomt. 
Dat wordt nog wel eens over het hoofd gezien, want 
er zijn veel partijen die allerlei communicatietechnieken 
aanbieden maar achteraf blijkt het toch niet goed te 
werken of is het minder geschikt. 

Toon: “Wat je wilt is ontzorgd worden met een 
goede end-to-end oplossing.”

Voordelen IoT-Platform van TMX
n  standaard batterijgevoed, dus overal toepasbaar met lange batterij 
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Wij vertellen u graag meer over het IoT-Platform en de vele 
mogelijkheden.

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

Kuipers Electronic Engineering B.V. (TMX)
Houtkopersstraat 6
3334 KD Zwijndrecht
+31 (0)78 6100 300
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