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Elincom electronics B.V.

• Sinds 1975 specialistische distributeur van componenten voor 
industriële elektronica, industriële automatisering en led armaturen

• Meer dan 800 kopende B-to-B klanten waarvan 90% in de Benelux

• Focus op techniek



Inleiding batterijen voor IoT devices

▪ Landbouw monitoren klimaatcondities, vee, interne processen (output)

▪ Energie verbruiksgegevens, procesbewaking, netbelasting voorspellen 

▪ Financiële markten betalingen, monitoren uitgavepatroon, interne zakelijke processen 

▪Gezondheidszorg remote patiënt monitoring, asset tracking apparatuur

▪ Retail supply chain management, betere klantbeleving

▪ Industrie monitoring processen, asset tracking, 
predictive maintance (4e industriële revolutie)



Inleiding batterijen voor IoT devices

Typisch verbruik: 
Constant 0.1~10μA en puls 500~600mA
Temp. range -40~+85°C
Levensduur 10+ jaar

Minimaliseer statisch en dynamisch stroomverbruik:

hardware, software, data-uitwisseling, slaapmodus



Lithium Metal

▪ Primaire batterij 

▪ Hoogste energiedichtheid

▪ Hoge spanning 

▪ Vlakke spanningscurve

▪ Lange levensduur

▪ Extreme temperaturen

▪ Lage zelfontlading

De kenmerken passen uitstekend bij IoT devices in het veld



Lithium Metal

▪ Lithium Thionyl Chloride 
LiSOCl₂ 

▪ 3,6V

▪ Voorzorgsmaatregelen

2 uitvoeringen

▪ Lithium Mangaan Dioxide
LiMnO₂ 

▪ 3,0V

▪ Veilig



Lithium Metal

Lithium Thionyl Chloride

Bobin (ER)

▪ Hoogste capaciteit

▪ Lage pulsstroom

▪ Passiveren

▪ 3,6V 2,7Ah 9,7Wh

▪ 40/150mA

Spiral (ER….M)

▪ Hoge capaciteit

▪ Hogere pulsstroom

▪ Beperkt passivatie

▪ 3,6V 2,0Ah 7,2Wh

▪ 400/1000mA

Lithium Mangaan Dioxide

(CR)

▪Gemiddelde capaciteit

▪ Hoge pulsstroom

▪Geen passivatie

▪ 3,0V 1,6Ah 4,8Wh 

▪ 1500/3000mA



Lithium Metal

Lithium Thionyl Chloride

Bobin ER Spiral ER….M



Lithium Metal

Passivatie

▪ Constante interne chemische reactie lithium anode met elektrolyt

▪ Vormt beschermende laag over de anode



Lithium Metal

Voordeel passivatie

▪ Belemmerd stroom ionen tussen anode en kathode

▪ Zelfontlading (<1% / jaar)

▪ Shelf life > 10 jaar

▪ Afbreekbare laag



Lithium Metal

Nadeel passivatie

▪ Veroorzaakt “spanningsvertraging”



Lithium Metal

Beïnvloeden passivatie

▪ Laagdikte vergroot over tijd

▪ Aangroei versneld bij hogere temperatuur

▪ De-passiveren door enige tijde hogere stroom



Lithium Metal

Super Puls Capacitor

SPC1520 (1/2 AA) 0,5A / 2,0A    3,95-2,5V    210As

SPC1550 (AA) 2,0A / 5,0A    3,95-2,5V    560As                      



Lithium Metal

Lithium Thionyl Chloride

Bobin ER                                          SPC                                ES                  



Lithium Metal

CHARACTERISTICS OF THE MAIN LITHIUM BATTERY SYSTEMS

Primary Lithium

LiSOCl₂/bobbin LiSOCl₂ LiSOCl₂ LiMnO₂
with pulse Bobbin-type Spiral Wound

Capacitor

Energy Density (Wh/l)
1300 1300 900 650

Power High Low High Moderate

Voltage 3,6V (3,9V) 3,6V 3,6V 3,0V

Pulse Amplitude High Small Moderate Moderate

Passivation Low Fair Moderate Low

Performance at Elevated Temp. Excellent Fair Moderate Fair

Performance at Low Temp. Excellent Fair Excellent Poor

Operating Life Excellent Excellent Moderate Fair

Self Discharge Rate Very low Very low Low Moderate

Operating Temp. -55°C to +85°C -55°C to +85°C -60°C to +85°C -40°C to +85°C

-40°C to +150°C



Keuzecriteria batterij voor IOT device

▪Wel of niet toegankelijk

▪Wel of niet kritische toepassing

▪ Voldoende ruimte voor benodigde energie

▪ Pulscapaciteit

▪ Tussentijds opladen

▪ Prijs

▪Omgevingsfactoren: bijv. buitentemperatuur

▪………..



▪Wel of niet toegankelijk

Wel: sport tracker op het lichaam

Bij gelegenheid: sensor in een boorkop

Niet: tracker op een scheepscontainer

Keuzecriteria batterij voor IOT device



▪ Hoe kritisch is uitvallen van de toepassing

Niet kritisch: asset tracking ziekenhuisbed

Wel kritisch: Na-diefstal tracker in een auto

Keuzecriteria batterij voor IOT device



▪ Voldoende ruimte voor benodigde energie tijdens de levensduur

Keuzecriteria batterij voor IOT device



▪ Pulscapaciteit

→ hoge pulsen met lage frequentie: > invloed passivering, kans op storing
→ hoge pulsen met hoge frequentie: < invloed passivering, groot verbruik
→ lage pulsen en hoge frequenties: geen last van passivering
→ lage pulsen en een lage frequentie: matige risico passivering 

afhankelijk van de exacte waarden 
en van andere omgevingscondities

Keuzecriteria batterij voor IOT device



▪ Tussentijds opladen

Niet opladen: 

→ Primaire lithium (Lithium Metal)
(of Alkline)

Wel opladen: externe lader, zonnepaneel,
kinetische generator

→ Oplaadbare lithium 
(of NiMH, lood, supercaps, LIC’s)

Keuzecriteria batterij voor IOT device



▪ Prijs

→Primaire lithium (Lithium Metal)
AA~ € 2,50 bij 1K

→Alkaline

AA~ € 0,20 bij 1K

→ Oplaadbare AA Li-Ion 
AA~ € 2,00 bij 1K

Keuzecriteria batterij voor IOT device



▪Omgevingsfactoren: bijv. buitentemperatuur

→primaire lithium: 
ontladen -55°C +85°C  (+150°C)

→oplaadbare lithium: 
opladen 0°C +45°C
ontladen -20°C +60°C

Keuzecriteria batterij voor IOT device



▪ Denk na over de batterij aan het begin van het designproces

▪ Een batterij is complex

▪ Combineer stroombehoefte en omgeving

▪ Test langere tijd met alle omgevingsvariabelen

▪ Veiligheidsnormen
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