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Met groot spanningsbereik en koude start vanaf 100 mV

Power  Management 
   voor energy harvesting

Afbeelding 1. Met de AEM20940 kan energie uit een 
Peltier-element op een goede manier geoogst worden.

Afbeelding 2. Het applicatieschema voor de AEM20940.

Het in Wallonië gevestigde bedrijf 

e-peas heeft zich gespecialiseerd 

in energy harvesting en levert 

diverse opties om met een zo groot 

mogelijke opbrengst energie uit 

diverse bronnen te putten. Om dit 

mogelijk te maken, zijn regelaars 

nodig die met een zo hoog mogelijk 

rendement energie weten te 

oogsten om daarmee een accu te 

laden en een applicatie te voeden. 

Nieuw is hun AEM20940. Dit IC 

past ultra-low power-technologie 

toe op het oogsten van energie uit 

thermische bronnen.

Het door het Belgische bedrijf e-peas ontwik-
kelde nieuwe IC is bedoeld voor geoptima-
liseerd energiebeheer voor het oogsten van 
energie uit thermische bronnen met als doel 
deze gewonnen energie toe te passen voor 
draadloze sensoren. Juist voor deze toepas-
sing kan het heel handig zijn om onafhanke-
lijk te zijn van netvoeding of het gebruik van 
battijen. Sensoren kunnen dan jaren lang op 
afgelegen plekken hun werk doen zonder dat 
er geregeld onderhoud nodig is.
De AEM20940 is een zeer geavanceerd 
IC in een ruimtebesparend 28-pins QFN-
behuizing. Het IC is ontwikkeld op basis 
van door e-peas ontwikkelde technologieën 
waarmee men in staat is om beschikbare 
energie te oogsten tot een niveau van 110 
mA. Daarbij heeft men in dit IC het regel-
mechanisme geoptimaliseerd voor het toe-
passen van thermische elektrische generato-
ren (TEG's of ook wel Peltier elementen). 
De regelaar houdt toezicht op de opslag van 
energie in een herlaadbaar element (accu, 
Supercap of gewone condensator) en tege-
lijkertijd kan hij twee verschillende geregu-
leerde spanningen leveren. Twee ingebouwde 
low drop regelaars leveren spanningen van 
1,2/1,8 V en 1,8/2,5/3,3 V. 
De lage uitgangsspanning kan worden 
gebruikt voor het voeden van de sensorelek-
tronica en de microcontroller en de hogere 
spanning voor de HF-zendontvanger. 
Daarnaast kan er ook nog een niet oplaad-
bare batterij op het IC aangesloten worden 
om de voeding van de applicatie te garande-
ren als de geoogste energie even niet beschik-
baar is. Afbeelding 1 toont een blokschema 
hoe het IC gebruikt kan worden.

Lege accu
Door de inzet van de AEM20940 is het mogelijk om de levensduur van 
de batterij van het systeem te verlengen of in veel gevallen de primaire 
stroombron volledig uit het systeem te verwijderen. Hierdoor kan even-
tuele afhankelijkheid van het regelmatig vervangen van batterijen (die 
vaak ernstige logistieke uitdagingen met zich meebrengen) worden voor-
komen. Een belangrijk kenmerk van het IC zijn de opstartkarakteristie-
ken met ultra-laag vermogen. Als er geen energie meer beschikbaar is, 
dan is na verloop van tijd zowel de accu als de primaire batterij leeg en 
werkt de schakeling niet meer. Als de te oogsten energie weer beschikbaar 
is, moet het IC weer opstarten om de accu te kunnen laden. Standaard 
is daar een spanning van 380 mV voor nodig, maar met een externe 
opstartregelaar kan de koude start verlaagd worden naar 100 mV met 
een ingangsvermogen van 80 μW. Geavanceerde energiebeheerfuncties 
maken daarbij het snel kunnen laden van supercondensatoren mogelijk 
en waarschuwen wanneer de opgeslagen energiereserves bijna op zijn.

Inwendige
Afbeelding 2 laat zien wat er in het IC verwerkt zit en welke externe 
onderdelen er nog nodig zijn zodat de schakeling zijn werk kan doen. 
Centraal in de besturing staat de state machine die alle besturingstaken 

voor zijn rekening neemt. Daar rond om heen zijn de diverse 
schakelende spanningsregelaars te vinden die voor de uitgangs-
spanningen zorgen, maar ook voor de interne spanning. Zoals in 
het schema te zien is, wordt de van het thermo-element afkom-
stige spanning alsmede de spanning van de primaire batterij 
eerst omgezet naar een spanning waar het IC zelf op werkt. Een 
MPP-controller (maximum power point) zorgt er daarbij voor 
dat de energieoverdracht naar de accu optimaal is voor een zo 
hoog mogelijk oogstrendement.
Het schema spreekt verder redelijk voor zich. Het laat wel duide-
lijk zien dat in het IC de nodige kennis verwerkt is om optimaal 
elektrische energie te kunnen halen uit een thermische bron.
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Afbeelding 3. De print van de evaluatie-unit.

Afbeelding 4. In het midden treft u de AEM20940 aan en 
de onderdelen die extern noodzakelijk zijn.
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Miljoenen vierkante meters golfplaten met asbest 
vervangen. Dat is kort gezegd de ambitie die ten 
grondslag ligt aan een proefproject in de Wijk 
van Morgen in Heerlen. Als onderdeel van het 
Europese innovatieproject PV OpMaat worden 
daar momenteel golfplaten met geïntegreerde 
dunne-filmzonnecellen getest. Zuyd Hogeschool 
heeft als onderdeel van het Europese innovatiepro-
ject PV OpMaat in een gezamenlijke inspanning 
met golfplatenfabrikant Eternit en zonne-energie-
fabrikanten HyET Solar en Solliance/MiaSolé, de 
PV-golfplaten ontwikkeld. Met alleen al in de pro-
vincie Limburg 3 miljoen m2 aan asbest op daken 
van agrarische gebouwen zijn de marktkansen met 
recht gigantisch te noemen. In heel Nederland 
gaat het zelfs om 30 miljoen m2. De wetenschap 
dat boeren niet zoals consumenten 20 eurocent, 
maar gemiddeld slechts 6 eurocent per kilowatt-
uur betalen voor elektriciteit, zorgt voor een fikse 
uitdaging om de golfplaten met geïntegreerde 
zonnecellen zo goedkoop mogelijk te vervaardi-
gen. In veldtesten worden niet alleen de prestaties 
van de ontwikkelde dunne-filmproducten gemo-
nitord, maar worden deze ook afgezet tegen de 
prestaties van standaard kristallijn-siliciumzonne-
panelen. In de Wijk van Morgen zijn daartoe twee 
carports verrezen: een monitoringscarport en een 
demonstratiecarport. Voor deze testfase, die eind 

augustus 2019 afgerond wordt, is een groot aantal 
onderzoeksvragen geformuleerd. Het vaststellen 
van de opbrengst en het eventuele opbrengstver-
lies van de PV-golfplaten ten opzichte van vlakke 
dunne-filmproducten en standaard kristallijn-
siliciumzonnepanelen vormt de hoofdonderzoeks-
vraag. Na deze test van 6 maanden zal er nog zo’n 
1,5 jaar nodig zijn alvorens het product marktrijp 
is. De producten worden nu op een oppervlak van 
10 tot 20 m2 getest. Alvorens het product com-
mercieel wordt gelanceerd, zal nog een grootscha-
ligere test nodig zijn om de kilowattuurprijs van 
het product definitief vast te kunnen stellen.       •
PV OpMaat
www.pvopmaat.nl

Golfplaten met geïntegreerde zonnecellen

Snel aan de slag
Om snel met het IC aan de slag te kunnen, is er een evaluatieprint leverbaar 
(afbeeldingen 3 en 4). Te zien is dat hier duidelijk meer onderdelen op zit-
ten dan te zien zijn in het schema van afbeelding 2. Wie echter goed kijkt, 
ziet dat de meeste onderdelen pinheaders en aansluitconnectoren zijn. In het 
midden treft u de schakeling van afbeelding 2 aan. Daar onder is de module 
te vinden die voor het verlagen van de koude start zorgt.

Tot slot
Peltier-elementen kennen we vooral van koelboxen. Daarin wordt met elek-
trische energie thermische energie gemaakt. Hetzelfde element kan ook het 
omgekeerde doen en dan is het wel zo handig dat er nu een IC is dat gemak-
kelijk er voor zorgt dat de opgewekte elektrische energie ook beschikbaar 
komt voor uw applicatie.                    •
Voor meer informatie www.etotaal.nl/achtergrond, 
artikel 'Power Management voor energy harvesting'
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Techniek Nederland en Holland Solar gaan zich 
samen inzetten voor de energietransitie. Nu de 
toepassing van zonne-energie in ons land razend-
snel toeneemt, vinden beide organisaties dat ze 
de krachten moeten bundelen. Met een symbo-
lische ondertekening op de beurs Solar Solutions 
in Vijfhuizen bekrachtigen de voorzitters Doekle 

Terpstra van Techniek Nederland en Jaap Baarsma 
van Holland Solar op 19 maart 2019 de afspraak. 
De brancheorganisaties gaan onder meer samen-
werken op het gebied van kwaliteitsverbete-
ring. Voorzitter Doekle Terpstra van Techniek 
Nederland is blij met de voorgenomen samenwer-
king: ‘Als we ons samen inzetten voor bijvoorbeeld 
kwaliteit, belangenbehartiging en promotie kan 
de markt nog veel sneller groeien.’ Voorzitter Jaap 
Baarsma van Holland Solar: ‘Continuïteit en kwa-
liteit staan hoog op onze samenwerkingsagenda. 
Zonne-energie is lang een niche geweest, maar 
levert nu een volwaardige bijdrage aan de ener-
gietransitie. Er wordt vrijwel geen nieuwbouwwo-
ning meer opgeleverd zonder zonnepanelen.’      •
Techniek Nederland
www.technieknederland.nl

Techniek Nederland en Holland Solar gaan 
samenwerken

Het programma gesloten vermogensschakelaars 
van ABB is uitgebreid met de Tmax XT die betere 
prestaties en beveiliging combineert met meting 
en connectiviteit. De Tmax XT wordt geleverd 
in uitvoeringen tot 1600 A. Met de nieuwe ver-
mogensschakelaars biedt ABB meerwaarde in 
elke fase van het gebruiksproces – van selectie en 
installatie tot dagelijks gebruik en diagnostiek. 
Het hoge kortsluitvermogen en de nauwkeurige 
beveiliging die kenmerkend is voor ABB’s vermo-
gensautomaten, worden nu gecombineerd met 

functionaliteit voor nauwkeurige meting en con-
nectiviteit. Tmax XT vermogensschakelaars zijn 
maatgevend met extreme kortsluitwaarden voor 
zware toepassingen. Door hun ontwerp hebben 
de vermogensschakelaars veel minder last van de 
gangbare beperkingen. Daarmee kunnen ze voor 
een veel groter en gevarieerder aantal installaties 
worden ingezet, onafhankelijk van de bedrijfs-
spanning en omgevingsomstandigheden. Alle 
Tmax XT-uitvoeringen zijn voorzien van dezelfde 
logica, functies en intuïtieve interface die ook 
voor de Emax2 vermogensautomaten worden 
ingezet. Dat zorgt voor aanzienlijke tijdsbe-
sparingen en verbetert de installatiekwaliteit. 
Bovendien heeft ABB de mogelijkheden voor 
productinstallatie en -instelling verder uitgebreid 
en gestroomlijnd.               •
ABB
(010) 407 89 11
www.abb.nl

Vermogensschakelaars voor optimaal 
energiebeheer


