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Wie zijn wij 

- Import en distributie voor de Benelux 

- Speciale elektronica componenten en modules 

- Technische ondersteuning 

- Opgericht in 1990 

- Gevestigd in Alblasserdam 
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Wat is Sigfox? 

Sigfox  

Landelijk dekkende draadloze netwerken (WAN) 

ontworpen voor energiezuinige en kost-effectieve 

communicatie op de ISM banden wereldwijd (Europa 

868MHz, USA 902MHz licentievrij) 



Waarom Sigfox? 

• Veel (M2M/IoT) toepassingen hebben niet veel data 

• M2M en IoT gebruiken (noodgedwongen) bestaande infrastructuren 

• Lager energieverbruik en minimale kosten noodzakelijk 

• Veilige en betrouwbare communicatie 

• Geen SIM’s maar unieke ID in hardware 



Waar is Sigfox voor geschikt ? 

• “Kleine” meldingen in landelijke structuur 

• B.v. positie, temperatuur, druk, etc..(status) 

• Laag stroomverbruik (batterij gevoed) 

• Verbindingen met minimale kosten in  

   netwerkstructuur 

 



Data 

• 100 Bits/s 

• 140 berichten per dag/ aansluiting 

• 12 bytes per bericht 

• Bidirectioneel 



Technologie 

• Ultra Narrow Band (in NL: 868,20MHz)  

• Sternetwerk  

• Hoge penetratie in gebouwen 

o Zelfs ondergronds 

o Eenvoudige antennes 

• Sigfox: 3-4/6-8 antenne masten per 1000 km2  

Oppervlakte NL: ca 41,000 km2  

(GSM: 60 masten per 1000 km2) 

 



Technologie 

• Bereik open veld +10km 

• Sigfox link van 156dB+ 

• GFSK Gaussian Frequency Shift Keying (puls aanpassing) 

 



Topologie 

Ster netwerk 



Voorbeeld Sigfox: brandmelder 

Klant: B2C Rook en inbraak melders 

Alarm signaal en ‘heartbeat’ 



Voorbeeld Sigfox: brandmelder 

Eisen aan (Brand) meldsystemen: 

 Bereik binnenshuis 

 Betrouwbare verbinding 

 Goede dekking 

 Schaalbaar (dorp>stad>land) 

 Laag stroomverbruik (batterij) 

 

 

 Laag dataverbruik 

 Lage netwerkkosten 



Voorbeelden 

De meeste IoT aansluitingen hebben een laag dataverbruik. 

• Slimme meters 

• Beveiling 

• Lek detectie 

• Afvalbeheer 

• Gezondheidszorg 

 

 

• Ouderenzorg 

• Landbouw 

• Weer en milieu 

• Transportsystemen 

• Parkeersystemen 



Energieverbruik 

• Standby op interrupt <1uA 

• Standby met timing <2uA (X-tal actief) 

• Stroom tijdens zenden 40-60mA 

• Ca. 1,6 sec per bericht 

 



Dekking 

100 % dekking in Nederland sinds 2014 

 

Frankrijk 

Duitsland (rondom grote steden) 

 

Roadmap voor komende 5 jaar 



Dekking Nederland 



Dekking Nederland 



Dekking Europa 

SIGFOX gaat in 60 landen gelanceerd worden binnen 5 jaar 



RF Security 

 

• Radio signaal (100 bps) is moeilijk te traceren en “hopt” 

  

• Radio sigaal duurt slechts 1.6 seconden 

 

• Radio signaal is ‘zwak’ (25 mWatt) t.o.v. achtergrond ruis 

 

• Jamming alleen mogelijk vanaf zeer dichtbij,   

  (Bovendien wordt dit door het netwerk gedetecteerd) 
 

 



Data Security 

 

• Optimale data bescherming: 

• RF signalen bevatten geen identificeerbare informatie enkel: 

• Datum / tijd 

• Object ID 

• Payload (Effectieve data) 

• Replay detectie en filtering 

• Aanvullende applicatie en coderings opties mogelijk 

 

 



Vergelijking 

Sigfox GSM (2G, 900 Mhz) 

Aantal masten om 

Nederland te dekken 
300 1800-1900 

Aantal objecten per 

basis station 
“veel" "weinig" 

Vermogen 50 uW 5000 uW 

typische standby tijd 

met 2.5 Ah accu 
20 jaar 2 maanden 

Modem kosten  < 10 Euro(*) < 20 euro(*) 

abonnement kosten 3 euro/jaar 20 euro per jaar 



Voordelen van Sigfox 

 Low cost 

 Ontworpen voor lage bandbreedte 

 Beste signaal penetratie 

 Ultra low power 

 “Out of the box” connectiviteit 

 Geen conflicten met andere (ISM) technieken 

 Optimale beveiliging 

  Groene technologie (min. vermogen en RF vervuiling) 



Beschikbare hardware 



Beschikbare hardware 

Telit LE 51-868S 

Networking: Sigfox gateway 

Frequency: 868.2 Mhz 

Channel: 1 

Modulation: GFSK / BPSK 

100 bps 

Gateway to Sigfox Base station 

Broadcast 1.6 sec 

ETSI: 140 messages of 12 bytes, per object per day 



Vragen ? 


