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ethernet-aplTM

Een nieuwe en snelle fysieke laag voor 2-draads Ethernet

Wereldwijd wordt tot op de dag van vandaag nog de analoge signaalstandaard (4-20 mA) massaal toegepast in 

de (proces)industrie. Daarentegen neemt de noodzaak van digitale signaal verwerking toe om invulling te 

kunnen geven aan (nieuwe) functionele behoeften en inzichten. 

Handelingssnelheid en uitvoeringsprestaties zijn hiervoor essentieel en dat is waar ethernet-aplTM als nieuwe 

fysieke laag voor 2-draads Ethernet het verschil gaat maken – tot 300x sneller en meer bandbreedte!

In deze gezamenlijke lezing van Endress+Hauser en Pepperl+Fuchs kunt u LEREN wat ethernet-apl is, willen wij 

u INSPIREREN met praktijk voorbeelden en zullen wij DEMONSTREREN hoe u eenvoudig kunt MIGREREN naar 

de nieuwe fysieke Ethernet APL standaard.  

https://www.ethernet-apl.org

https://www.ethernet-apl.org/
https://www.ethernet-apl.org/
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Wat is ethernet-aplTM ?

• apl is een afkorting voor advanced physical layer

• ethernet advanced physical layer beschrijft een fysieke 
laag voor de Ethernet-communicatietechnologie die 
speciaal is ontwikkeld voor de vereisten van de 
procesindustrieën

• ethernet-apl is éénpaars Ethernet gebaseerd op 10BASE-
T1L zoals gedefinieerd in IEEE 802.3cg en volledig 
compatibel met de IEEE 802.3 Ethernet-specificatie.

Explosie 
bescherming 
voor alle zones 
en divisies

Loop-powered 
apparaten

2-draads kabel 
met 10 Mbit/s 
full duplex 
communicatie

ethernet-apl

ethernet-apl ≠ communicatie technologie



Evolutie van de technologieën in het veld

Source: Seintsch / Pelz (NAMUR)
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Ethernet kloof van de proces industrieën

De huidige technologieën op veldniveau 
hebben beperkingen: 

• Lage snelheid

• Protocol conversie vereist

• Geen naadloze toegang tot gegevens

Voor digitalisering en data gestuurde 
toepassingen is één enkele 
netwerktechnologie nodig

Management

Planning

Supervisory

Control

Field

Enterprise 
Ethernet

Plant 
Ethernet

Pneumatic, 
Electronic or 
Fieldbus



Inleiding tot Ethernet

Ethernet zoals we het nu kennen

• Afzonderlijke voeding

• Max. 100m

• Niet-ex-omgevingen

Voldoet niet aan de eisen van 
procesinstallaties

Vereisten voor de procesindustrie

• Stroom en data via dezelfde kabel

• Grote kabelafstanden

• Explosiegevaarlijke gebieden



ethernet-aplTM in een notendop

Alle specificaties en richtlijnen zijn afgerond en officieel beschikbaar!

IEEE 802.3cg (10BASE-T1L)
→ 2-draads Ethernet voor lange reikwijdte

IEC TS 60079-47 (2-WISE)
→ 2-Wire Intrinsically Safe Ethernet

APL Port Profiles
→ Voedingsconcept, kabelspecificaties, aansluiting

APL Engineering Guideline
→ Ondersteuning bij de planning van een APL-netwerk

APL Conformance Tests
→ Zorgt voor interoperabiliteit van APL-apparaten



Officiële lancering van ethernet-apl op Achema Pulse
(15 + 16 juni 2021)



Evolutie van de technologieën in het veld

Source: Seintsch / Pelz (NAMUR)



IEEE 802.3 Single Pair Ethernet Standaarden

100BASE-TX Fast Ethernet (100 Mbit/s) gebruikt
2 paren of 4 draden voor 100 m kabellengte

1000BASE-T Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) gebruikt 
4 paren of 8 draden voor 100 m kabellengte  



Explosiebeveiliging

IEC TS 60079-47, 2021-03 (2-WISE)

2-WISE = 2-draads Intrinsiek Veilig Ethernet

• Interoperabiliteit van apparaten gedefinieerd

• Eenvoudige planning en installatieregels

• Eenvoudige validatie zonder berekeningen door alleen 

• de 2-WISE poorten met elkaar te verbinden

• eisen voor kabelparameters in acht nemen

• maximale kabellengte in acht nemen

Voor gevaarlijke gebieden: divisies en zones afgeleid van FISCO



Kabels Aansluitingen

• Referentie kabel: IEC 61158-2 Type A

• Afgeschermd, getwist paar, AWG 26…14 / 0.14…2.5 mm²

Kabels en aansluitingen voor ethernet-apl

Schroef- of 
veerklemterminals

M8 en M12 
connectoren

Veldbus type A kabel met (optionele) 
lichtblauwe mantel voor intrinsiek 
veilige APL segmenten

Veldbus type A kabel met een andere 
kleur mantel (b.v. zwart, oranje, geel) 
voor alle andere APL segmenten



Technologieën voor procesinstallaties

Kenmerk HART Fieldbus
Ethernet 

100BASE-TX

ethernet-apl

10BASE-T1L

Kabel met één paar ✓ ✓  ✓

Gegevenssnelheid 1.2 kbit/s half duplex 31.25 kbit/s half duplex 100 Mbit/s full duplex 10 Mbit/s full duplex

Referentiekabel n.v.t. Type ‘A’ CAT 5 / 6 Type ‘A’

Trunk Lengte n.v.t. typ. 700 m 100 m 1000 m

Spur Lengte n.v.t. 120 m n/a 200 m

Schroeftype aansluiting ✓ ✓ (✓) ✓

Polariteit onafhankelijkheid  ✓ n.v.t. ✓

Intrinsieke veiligheidsoptie ✓ ✓ (✓) ✓

Eén netwerktechnologie van 

veld tot kantoor   ✓ ✓

ethernet-apl combineert de voordelen van eenvoudige en robuuste 2-draads technologie met de voordelen 
van Ethernet, waardoor topprestaties en naadloze gegevenstoegang mogelijk worden.



Gewoon een andere fysieke laag: Het ISO OSI Model



Gewoon een andere fysieke laag: Het ISO OSI Model

5-7: Session/
Presentation/
Application

Industriële Ethernet protocollen, 
b.v. PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP

Standaard Ethernet toepassingen, b.v. http ethernet-apl transporteert 
relevante industriële Ethernet-
protocollen en meer.

4: Transport TCP UDP
Direct Layer 2 

Access
3: Network IP

2: Data Link Ethernet + TSN

1: Physical
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ethernet-apl is een fysieke laag 
voor procesinstallaties!



PROFINET

• Gevestigd industrieel Ethernetprotocol met tientallen 
miljoenen geïnstalleerde apparaten wereldwijd. 

• Gespecificeerd door PROFIBUS PROFINET International 
met meer dan 1700 aangesloten bedrijven. 

• Veel veelgebruikte gedistribueerde besturingssystemen 
kunnen met dit protocol werken. 

• Ondersteuning van Ethernet-protocollen: DCP, LLDP, 
SNMP, enz.

• Ondersteuning van redundantiemechanismen voor hoge 
beschikbaarheid van procesinstallaties

• Systeemredundantie (redundante controllers)

• Media-redundantie (ring topologieën)
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PROFINET PA Profile 4

• Instrumentuitwisseling tijdens het 
bedrijf van de installatie zonder 
storing in de netwerkconfiguratie.  

• Profiel voor proces 
automatiseringsinstrumenten.

• Onafhankelijk van fabrikant en 
software-editie van het instrument.

• Dezelfde definitie van cyclisch 
procesmeetgegevens 
(formaat, aantal, betekenis).

• Generieke Profiel GSD's definiëren 
uniforme meet-, besturing- en 
diagnose data voor elke instrument 
klasse (flow, druk, niveau....) voor 
eenvoudige integratie.



Overzicht van industriële Ethernet-varianten

Industrial Ethernet ethernet-apl Single Pair Ethernet

Ethernet 
specificaties 

IEEE 802.3u
100BASE-TX

IEEE 802.3cg-2019
10BASE-T1L

Niet-explosiegevaarlijke 
omgeving of Ex d / XP

Explosiegevaarlijke zones, inclusief 
intrinsieke veiligheid 

(via 2-WISE in IEC 60079-47)
Niet-explosiegevaarlijke zones

Voedings
concept

Afzonderlijke voeding
APL-port profiles (met loop-power of 
afzonderlijke voeding) - tot 15 VDC en 

0,5 W*

Power over Data Line (PoDL) 
volgens IEEE 802.3bu - tot 30 VDC 

en 8 W

Connectoren
RJ45 of M12 D-codering Klemmen of M12 A-codering SPE-connectoren of M12 A-

codering

Switches
Standard Ethernet 
switches
$

APL Field Switches

$$

SPE Switches

$

Protocollen
Industriële Ethernet protocollen, b.v. PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP

Standaard Ethernet toepassingen, b.v. http

* 4-20mA HART instrument vermogen < 0,04 W (40mW)



Voordelen in alle fasen van de levenscyclus

10Mbit/s

long reach



Topologieën met ethernet-apl



Voorbeelden van ethernet-apl switches

Trunk en spur topologieSter-topologie

R.Stahl Phoenix Contact Pepperl+Fuchs

APL Power Switch
• 100BASE-TX of –FX Ethernet
• Afzonderlijke voeding
• Non-I.S. trunk, tot 92W
• Installatie in besturingskasten

APL Field Switch
• Gevoed door APL trunk
• I.S. / 2-WISE spurs
• Installatie typisch in Zone 1 / Div. 2

APL Field Switch
• 100BASE-TX of -FX Ethernet
• Afzonderlijke voeding
• I.S. / 2-WISE spurs
• Installatie typisch in besturingskasten en in Zone 2 / Div. 2

Pepperl+Fuchs

nog niet beschikbaar nog niet beschikbaar

nog niet beschikbaar

nog niet beschikbaar

beschikbaar



ethernet-apl
evaluatieproject bij 
BASF 

• BASF is ervan overtuigd dat 
ethernet-apl DE technologie is voor 
toekomstige fabrieken

• Eerste echte projecten zijn in 
planning voor 2022



ethernet-apl evaluatieproject bij BASF 

BASF installeerde in 2019 apl-prototypes van verschillende fabrikanten op zijn locatie in Ludwigshafen in Duitsland. De 

tests varieerden van installatie en inbedrijfstelling tot het exporteren van gegevens parallel aan het 

procesbesturingssysteem. 

Automatiseringsleveranciers in de procesindustrie bespraken de veelbelovende resultaten al op de algemene 

vergadering van 2019 van NAMUR. 

In een notendop biedt ethernet-apl de volgende voordelen: 

• Stekkerconnectoren en verschillende topologieën maken een eenvoudige en flexibele installatie mogelijk. 

• Toegang op afstand en snelle datatransmissie vereenvoudigen en versnellen de inbedrijfstelling van systemen. 

• Ethernet via tweedraads veldbus kabel zorgt voor stabiele communicatie. 

• Gegevens van slimme instrumenten kunnen via het "tweede kanaal" in het procesbesturingssysteem worden 

gerouteerd in overeenstemming met de NAMUR Open Architectuur (NOA). 





BASF 
netwerktopologie

Setup

• Redundante regelaars

• 2e kanaal (NOA)

• Media redundantie in het veld 
(switch niveau)

• Mix van PROFINET-APL en PROFIBUS 
PA voor veldinstrumentatie

• Motorbesturingssysteem en 
frequentieregelaar aangesloten via 
Standaard Ethernet



ethernet-apl
Procter & Gamble

Leerplan

• Wanneer welke technologie gebruiken?

• Wat zijn de voordelen van Ethernet voor 
apparaten zoals druk en temperatuur?

• Flexibiliteit van de systeemarchitectuur?

→ E+H ondersteunt dit project met eerste 
ethernet-apl prototypes van debiet, niveau, 
druk en temperatuur

→ Eerste evaluatieresultaten zijn positief
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Procesautomatisering vanaf de jaren 90

Operator Engineering

Controller

PROFIBUS DP

Plant Access 
Point

Classic I/O MCC1 PROFIBUS DP Field Devices

Remote I/O

1 MCC: Motor Control Center 

Plant Asset 
Management

Controller

PROFIBUS PA Field Devices

Link/Coupler

PROFIBUS PA

Ethernet



PROFINET

Procesautomatisering vanaf het eerste decennium

Plant Access 
Point

Operator Engineering
Plant Asset 

Management

Controller

Classic I/O MCC1 PROFIBUS PA Field DevicesPROFINET Field Devices

PROFIBUS PA

Controller

Ethernet

ProxySwitchRemote I/O

1 MCC: Motor Control Center 



PI Meeting Innsbruck 2019

PROFINET controllers en remote IOs

Voorbeelden: ABB, Pepperl+Fuchs, R. Stahl, SIEMENS, Turck (zie PI Product Finder)

Controller Remote IOs

https://www.profibus.com/products/product-finder/


PI Meeting Innsbruck 2019

PROFINET-PA Proxy oplossingen

• Voeding en communicatie voor PROFIBUS PA-
apparaten.

• Automatische systeemintegratie via GSDML-
generator en/of gateway stuurprogramma.

• Redundantie van gateways en 
stroomvoorzieningen

• S2 of R1 redundantie beschikbaar 

Voorbeelden: Pepperl+Fuchs, Phoenix Contact, SIEMENS, Softing (zie PI Product Finder)

https://www.profibus.com/products/product-finder/


Procesautomatisering na het tweede decennium

Plant Access 
Point

Operator Engineering
Plant Asset 

Management

ControllerController

2-wire Ethernet Field Devices

Field Switch

Ethernet APL

Ethernet

Classic I/O MCC1 PROFIBUS PA  Field Devices

Proxy

PROFINET Field Devices

SwitchRemote I/O

PROFIBUS PA

PROFINET



Gemengde technologieën in één netwerk met Ethernet-backbone

DCS PAM

Ethernet Switch

IIoT

Externe voeding

APL Field Switch

Externe voeding

Standaard Ethernet
max. kabellengte 

afhankelijk van kabeltype:
Koper: 100m

Glasvezel: 2000m

Remote I/O

External power

IO-Link Master

Externe voeding

APL Power Switch Externe voeding

SPE Switch



Gebruik PROFIBUS PA voor apparaat typen zonder ethernet-apl

t-mass Liquiline Prosonic

LevelflexDeltapilotLiquiphantGammapilot

Promass Promag Prowirl Micropilot

Cerabar Deltabar iTEMP TMT iTHERM ModuLine

Pepperl+Fuchs APL Field Switch maakt de 
aansluiting mogelijk van zowel PROFINET-
APL als PROFIBUS PA instrumenten.

Gebruik het brede portfolio van PROFIBUS 
PA instrumenten voor de beste integratie en 
toekomstige migratie. 

Prosonic Flow



ethernet-apl demonstratie



Meer informatie

• https://www.ethernet-apl.org

• https://www.profibus.com/apl

• http://go.fieldcommgroup.org/ethernettothefield

• Whitepaper Ethernet - To the Field

• https://www.ethernet-apl.org

• Engineering guideline Ethernet-APL

• Press release
Ethernet-APL Technology Now Available: Standards Complete, Products Entering Market

https://www.ethernet-apl.org/
https://www.profibus.com/apl
http://go.fieldcommgroup.org/ethernettothefield
https://www.ethernet-apl.org/


Samenvatting

• Leren
• Nieuwe technieken die verder bouwen op basis van bestaande technieken

• Inspireren
• Mogelijkheden om informatie te ontdekken, processen te stroomlijnen, efficiëntie te 

verhogen

• Migreren
• ‘Legacy’ instrumenten meenemen naar ‘next level technology’

• Demonstreren
• Overtuig jezelf van de eenvoud


