
Het kiezen van juiste protocollen 
blijft lastig door het brede aanbod

Welk communicatie protocol past het beste bij welke IoT applicatie en waarom? 

Wij geven u een overzicht van de populaire protocollen en technieken en vertellen hoe een juiste 
keuze te maken.

De keuzefactoren zijn onder andere afmeting, stroomverbruik, dataverbruik en uiteraard de 
kosten. 

Door middel van de TOP-demonstrator kunnen we direct de praktijk met de theorie vergelijken.
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Introductie

Sinds 1996 actief in de halfgeleider industrie, zowel voor een chipfabrikant als in distributie van 
componenten, modules en oplossingen. Na de opleiding electronica en technische computerkunde 
begronnen bij een lokale distributeur.  Inmiddels al weer bijna 15jaar bezig met TOP-electronics, wat 
inmiddels is uitgegroeid tot een leverancier van oplossingen voor allerlei uitdagingen op het IoT vlak, 
maar ook voor analoge, power en motoren vraagstukken. Met kantoren in de buurt van Rotterdam, 
Phoenix en Hongkong kunnen we overal ter wereld klanten helpen met technische support en logistieke 
services.
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Communicatie protocollen



Waar staan we vandaag… 

IoT connections world wide 
(in billions)



LPWAN – wat is dat eigenlijk ?
LPWAN: Low Power Wide Area Network

Een algemene term voor technologieën die worden gebruikt voor draadloze 
sensornetwerken.

▪ Lange levensduur van de batterij

▪ Datacommunicatie met lage doorvoer

▪ Verbindingen met groot bereik (wide area network) 

▪ Goedkope communicatieproducten welke gebruik worden 
binnen netwerkinfrastructuur dat goedkoop en schaalbaar is



Typische IoT applicatie



Diverse protocollen 



“The next Gen”



Afstand en overdrachtssnelheid



Lora

• Landelijke dekking in NL en ideaal als private network

• Laag stroom verbruik

• Lage communicatie snelheid (0.3 tot 50kpcs)
package size 12bytes met een communicatie slot van 1%

• Verschillende modules op 868MHz en 915MHz.
2.4GHz komt er aan en is wereld dekkend



Meten is weten

Demonstrator kan de volgende zaken
meten en zichtbaar maken in de Cloud

• LTE Cat 1

• GPRS

• LTE Narrow band IoT

• LTE Cat M1

• LoRa



LoRa meting



LoRa meting - 9,26 seconden



NB-IoT (LTE-NB)

• Roaming heeft momenteel verschillende beperkingen. Dit omvat nieuwe netwerkelementen 
als bedrijfsmodellen. 

Roaming-context wordt momenteel gedefinieerd binnen de GSM Association.
Bepaalde backoffice's maken een lagere prijsstructuur mogelijk 

• Geen TCP / IP-verbinding ondersteund (bericht gebaseerd) 

• PSM & eDRXpart van het kernnetwerk en verschillende instellingen per provider en regio 

• Hoge latentie op netwerk mogelijk



NB-IoT meting



NB-IoT meting  - 7,37 seconden



CAT-M (LTE-M)

• Extreem snel opstarten en registreren op netwerk vergeleken met 2G 

• Goed voor wereldwijde inzet

• PSM & eDRXpart van het kernnetwerk en verschillende instellingen per provider en 
regio

• TCP / IP-verbinding mogelijk, geen verschil in infrastructuur met normale LTE-
verbinding 

• Prijsstructuur van abonnement verschilt niet van normaal mobiel abonnement 

• Lage latency op het netwerk 



CAT-M meting



CAT-M meting – 6,5 seconden



LTE - CAT 1

• Hoge datasnelheid in vergelijking met 2G en 3G

• Snel opstarten en registreren op netwerk vergeleken met 2G 

• Goed voor wereldwijde inzet 

• Prijsstructuur van abonnement verschilt niet van normaal mobiel abonnement 

• Lage latency op het netwerk 



LTE Cat 1 meting



LTE cat 1 meting – 5,8 seconden



De metingen naast elkaar

LoRa – 9,26 sec

NB-IoT – 7,37 sec

Cat-M – 6,5 sec

LTE Cat 1 – 5,8 sec



Wat kan TOP voor u betekenen
Door technische en logistieke ondersteuning over de hele wereld te bieden, denken wij dat TOP-
electronics een goede partner voor u kan zijn. 

Wie zijn we
TOP-electronics is een vertegenwoordiger en distributeur van elektronica componenten, halfgeleiders 
en modules van toonaangevende fabrikanten, zoals Quectel, Trinamic, Sanyo Denki, ProAnt, Yeebo, 
LM Technology en Apex Microtechnology.

Hoe werken we
TOP heeft een goed en gemotiveerd team dat is gericht op de klant. 

hal 7, stand B040

Wij nodigen u van harte uit om onder het genot van een kopje koffie verder van 
gedachten te wisselen en bijvoorbeeld de metingen op de TOP-demonstrator te 
bekijken. 


