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	 							IoT	en	beursnieuws	

30, 31 mei en 1 juni is er de E&A-beurs waarover we u in het eerste nummer 
van dit jaar van e-totaal al geïnformeerd hebben en waar we in het komende 
nummer nog uitgebreid op terug komen. Tijdens deze beurs wordt er weer 
een gadget uitgedeeld. Dit keer is dat KISS LoRa, een fraai voorbeeld van het 
internet der dingen. Wat u mag verwachten, zullen we u nu al laten zien.

IoT met KISS LoRa
De	gadget	van	de	beurs	E&A

Bij een apparaat dat valt onder de categorie Internet der dingen (IoT), moet altijd 
een netwerkverbinding mogelijk zijn. Veelal zal dat een draadloze verbinding zijn, 
omdat dit immers veel handiger is dan met draad. Nu zijn er voor een draadloze 
verbinding meerdere mogelijkheden. De keuze kan vallen op WiFi, Bluetooth, iets 
wat zelf ontwikkeld is of LoRa, een speciaal netwerk voor Long Range Low Power 
communicatie waarbij het van belang is dat het dataverkeer heel klein is.
Speciaal voor LoRa zijn er een aantal netwerken beschikbaar (deels gratis en 
deels betaald). Overal en altijd kunnen hiermee simpele applicaties communi-
ceren met Internet voor het versturen van sensordata, locatiegegevens alsmede 
simpele berichten voor mens en machine.
Doordat het dataverkeer heel laag is en er niet constant contact is met het net-
werk, is het energiegebruik heel laag. KPN, één van de aanbieders van LoRa, 
beweert op hun website dat een node zelfs 15 jaar kan werken op twee penlight-
batterijen. Voor het gemak vergeet men er wel bij te vertellen dat dit dan wel hele 
speciale batterijen moeten zijn, want een standaard baterij is door zelfontlading 
waarschijnlijk al vele jaren eerder uitgeput.

Gadget	Kiss	LoRa
Om u een idee te geven van de mogelijkhe-
den van LoRa, hebben de gezamenlijke orga-
nisatoren van de Electronics & Applications-
beurs deze keer als gadget een sensorsysteem 
bedacht dat via LoRa communiceert met 
internet. KISS staat in dit geval voor ‘keep 
it simple stupid, keep it simple & smart of 
keep it simple & straightforward’. In ieder 
geval is het de bedoeling dat de gadget - die 
in onderdelen bij een aantal stands op de 
beurs moet worden verzameld - direct ‘out 
of the box’ online kan functioneren, zodat 
hij ook al op de beurs te gebruiken is. 
Het systeem is ontwikkeld door Gepro 
Electronics en kan bijvoorbeeld worden 
gebruikt als werkplekmonitor. Via een bijbe-
horend online dashboard/webapplicatie is de 
conditie (temperatuur, vocht, licht en derge-
lijke) van de werkplek te bekijken en ook te 
vergelijken met de werkplekken van andere 
gadget-bezitters. De gadget is gebaseerd op 
een Arduino en is daardoor bijvoorbeeld 
door handige engineers ook te koppelen aan 
thermostaten met open API.
Afbeelding 1 geeft u een indruk van de 
opbouw van de gadget. Centraal in het mid-
den ziet u de ATMEGA32U4-MU die als 
Arduino werkt. Daar boven ziet u een uit-
gebreid voedingssysteem, links een drietal 
sensoren en rechts een aantal bedienings-
elementen. Tot zover zou het een gewone 
Arduino-applicatie kunnen zijn, maar door 
de LoRa-module die aan de rechterkant van 
de microcontroller te vinden is, hebben we 
het over IoT. De toegepaste LoRa-module is 
een RN2483 van Microchip. Deze bevat alle 
benodigde elektronica voor de communica-
tie en praat met de microcontroller via een 
seriële verbinding. 
Afbeelding 2 en 3 tonen het werkelijke 
schema van de gadget met uitzondering van 
de voeding. Dit deel hebben we uit plaats-

gebrek achterwege gelaten, maar via onze 
site is het complete schema te verkrijgen. 
Afbeelding 2 is de eigenlijk Arduino. Pas in 
afbeelding 3 zijn alle sensormodules (die via 
I2C met de microcontroller communiceren) 
en is de LoRa-chip te zien. De schema’s spre-
ken voor zich en duidelijk zal zijn dat het de 
software is die het geheel laat doen wat de 
ontwikkelaars van Gepro voor ogen hadden.

Het	netwerk
1.800 bezoekers kunnen tijdens de beurs in 
5 stappen de gadget verzamelen en zijn dan 
in het bezit van een gadget met gepersona-
liseerde webapp. Door in te loggen is het 
mogelijk waar ook ter wereld de sensorwaar-
den uit te lezen. Voorwaarde is natuurlijk 
wel dat de gadget LoRa-dekking heeft van 
The Things Network, de netwerkaanbieder 
waarop de KISS LoRa is afgestemd.
Wienke Giezeman, oprichter van The Things 
Network, gaf aan dat hij niet zo in zit over 
de dekking. The Things Network is een com-
munity die een open source LoRa-netwerk 
uitrolt over de hele wereld. The Things 
Network heeft als doel gesteld om tijdens de 
beurs de laatste blind spots in Nederland ook 
dekkend te krijgen. 

Gratis
De gadget is gratis bij elkaar te sprokkelen tij-
dens de E&A beurs in Utrecht. Dit kan ech-
ter alleen als u zich van te voren opgeeft en 
aangeeft dat u de gadget wilt verzamelen. Doe 
dit wel snel, want de belangstelling is groot.  •
Meer informatie alsmede de pagina  
om u aan te melden, is te vinden op 
http://eabeurs.nl. 

Voor het schema van de gadget en meer 
informatie zie www.etotaal.nl/achter-
grond. Artikel “IoT met KISS LoRa”.

Afbeelding 3. De sensoren en de LoRa-module van de gadget.

Afbeelding 1. Het blokschema van de KISS LoRa.

Afbeelding 2. De microcontroller met de direct daaraan gekoppelde onderdelen.


