
Industrial Ethernet 

Het besturingspaneel als cruciale 

ruggengraat van het Ethernet netwerk



Onderwerpen

• Besturingspanelen als 
Critical Assets voor IE

• Industrial Ethernet als ons 
zenuwstelsel

• Maatregelen rondom de 
bescherming van Critical 
Assets

• Moderne IIoT technologie 
voor het in kaart brengen 
van de toestand van de 
Critical Assets rondom IE 
(zoals ons besturingspaneel)



Besturingspanelen als Critical Assets voor IE
Wat is eigenlijk een critical Asset?
• Doel: bescherming van de kritieke bedrijfsmiddelen van de 

organisatie. 

• Definitie (CISA):
• Kritieke bedrijfsmiddelen zijn de middelen van de organisatie die essentieel 

zijn voor het in stand houden van de activiteiten en het bereiken van de 
missie van de organisatie. Een programma voor insiderbedreigingen kan deze 
essentiële bedrijfsmiddelen beschermen tegen kwaadwillende insiders. 



Industrial Ethernet als ons zenuwstelsel
Waarom maatregelen treffen?
• Definitie: kritieke bedrijfsmiddelen zijn de 

middelen van de organisatie die 
essentieel zijn voor het in stand houden 
van de activiteiten

• Ethernet is daarbij het zenuwstelsel voor 
de IIoT wereld

• De vele zintuigen in de IIoT wereld vragen 
daarom om een zeer betrouwbaar 
zenuwstelsel voor instandhouding van de 
activiteiten

• Daarom dus maatregelen treffen rondom 
de bescherming van het besturingspaneel 
als Critical Assets voor IE



Het besturingspaneel, de ruggengraat 
voor ons IE zenuwstelsel!

• Onderdelen van een besturingspaneel
• Besturingssystemen

• Maar ook Ethernet netwerk infrastructurele 
componenten:
• Patching Panels

• Switches

• Routers

• Modems (bijv. VPN Remote Access modems c.q. 
routers)

• Voedingen en UPS’en

• Etc.



Bescherming van het besturingspaneel voor IE
Limiteer de fysieke toegang
• Limiteer de fysieke toegang tot 

besturingspanelen door:
• Beperk het verkeer in en uit de ruimte, als 

deze ook dienst doet als kantoor of andere 
bruikbare ruimte.

• Eventueel toegangscontrolesystemen met 
bijv. paslezers (RFID)

• Kastsloten toepassen



Bescherming van het besturingspaneel voor IE
Limiteer de fysieke toegang
• Switches, managed of un-managed?

• Bij een un-managed switch is er altijd 
toegang tot het netwerk op een vrije 
poort

• Bij een managed switch is het mogelijk 
ongebruikte poorten te deactiveren en 
biedt daarmee extra bescherming tegen 
directe fysieke toegang



Bescherming van het besturingspaneel voor IE
Bewaak de omgevingsvariabelen
• Strategieën om omgevingsvariabelen onder 

controle te houden
• Ventilatie in de ruimte en besturingspaneel

• Niet roken 

• Geen eten of drinken meenemen naar binnen

• Deur gesloten houden voor veiligheid en 
klimaatbeheersing

• Deurschakelaars als notificatie voor kastdeur die 
open is blijven staan, maar manipulatie gevoelig!



Conditiebewaking van besturingspanelen voor IE

• Conditiebewaking voor besturingspanelen als 
permanente bescherming door vroegtijdige 
detectie van kritieke omgevingscondities

• Geïntegreerde sensoren om de temperatuur, de 
vochtigheid en de afstand tot de deur van het  
besturingspaneel te controleren

• Permanent bescherming als integraal onderdeel 
van het besturingspaneel m.b.v. DIN-Rail 
montage en 24VDC voeding



Conditiebewaking van besturingspanelen voor IE

• Naast bescherming biedt permanente 
bewaking meer voordelen:
• Verbetering van de prestaties

• Langere levensduur

• Vermindering van ongeplande stilstandstijden

• Voorspellend onderhoud



Omgevingsparameters

Energy

VibrationDoor

Humidity Temperature

Airflow

In- en uitschakelen

Deurbewegingen

Condensatie

Schok en vibratie

Verandering van 
temperatuur

Luchtstroming



Omgevingsparameters

• Temperatuur: 
• Invloed op nauwkeurigheid en functie (de-rating)

• Frequente temperatuurwisselingen versnellen 
het verouderingsproces 
(elektronisch/mechanisch)

• Vochtigheid:
• Condensatie - in relatie tot temperatuur

• Hogere luchtvochtigheid kan een indicatie zijn 
van defecte airconditioningsystemen

Temperatuur en relatieve vochtigheid



Omgevingsparameters

• In- en uitschakelen : 
• Spannings- of stroompieken kunnen 

componenten vernielen
• Invloed op het verouderingsproces 

(elektronisch/mechanisch)

• Deuropeningen :
• Veelvuldig openen bevordert het 

binnendringen van vocht, vuil, corrosieve 
gassen

• Deur openen -> beschermende werking 
is volledig opgeheven

Afstand naar deur

General Purpose IO



Omgevingsparameters

• Luchtstroom: 
• Zonder luchtstroom -> Aanzienlijke 

vermindering van warmteafvoer
• Ingebouwde componenten en kabelgoten 

kunnen een gerichte luchtstroom 
verhinderen

• Trillingen/schokken :
• Voortdurende trilling belastingen hebben 

een negatief effect op contacten en 
bevestigingspunten

• Sterke mechanische belastingen kunnen 
leiden tot volledige uitval

Externe sensoren (ModBus / CAN)



Bescherming van het besturingspaneel
als Critical Asset voor Industrial Ethernet!
• Bewaking van de afstand tot de deur door nauwkeurige 

laserafstandsmeting
• Kleinste veranderingen worden geregistreerd
• Beveiligd tegen manipulatie

• Bewaking van onbedoelde deuropeningen
• Vergeten na onderhoudsinterventie
• Mechanische defecten van het sluitmechanisme

• Bewaking van ongeoorloofde toegang
• Diefstal
• Manipulatie
• Vandalisme



IIoT technologie voor het in kaart brengen van 
de omgevingsparameters
• Data is nog geen informatie!

• Conditiebewaking
• Meetwaarden vastleggen

• Filteren (afwijkingen) 

• Tijdstempels, berekeningen

• Alarm (relais & notificaties)

• Moderne IIoT technologie & clouddiensten
• Conditiemonitoring

• Voorspellend onderhoud

• Beheer van bedrijfsmiddelen



Moderne IIoT technologie

• Open Linux OS

• InfluxDB

• Grafana
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https://ccm-demo.demo.turck.cloud/view/dashboard/
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