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De intelligente temperatuurmeetomvormer CANtrans T van 
Jumo is vooral bedoeld voor precisiemetingen in industrie 
en laboratoria. Beslissend daarbij is dat de omzetting van 
de sensormeetwaarde in een digitaal signaal met hoge 
resolutie direct in de opnemer zelf plaatsvindt. De verdere 
meetwaardeverwerking en overdracht vindt uitsluitend 
digitaal plaats waardoor ‘analoge’ meetwaardevervorming 
in de daaropvolgende meetketen is uitgesloten. Een bij-
komend voordeel zijn de lagere kosten, want dure analoge 

precisiemeettechniek in de meetketen vervalt, zoals bij-
voorbeeld temperatuurtransmitters en I/O-ingangskaarten. 
De CANtrans meetomvormer wordt intelligent genoemd, 
omdat hij naast de pure meetwaarderegistratie ook een 
hele reeks extra functies voor de signaalverwerking her-
bergt. De in afbeelding 1 aangeduide gegevensstroom in 
het temperatuurkanaal van de CANtrans T voeler toont de 
verschillende trappen van de meetwaardeverwerking. Aan 
de ingang van de elektronica bevindt zich een hoogwaardi-

ge platina-chipweerstand met temperatuurtolerantieklasse 
A. Rechtstreeks hierop aangesloten volgt de A/D-omzet-
ting met kalibratie. Hierna is een filter met instelbare fil-
terconstante geïmplementeerd. Voordat het lineariseren 
van de meetwaarde plaatsvindt, bestaat er nu een voor 
precisiemetingen zeer interessante en  belangrijke moge-
lijkheid voor meetwaardeverwerking: tussen filter en linea-
risatie kan de meetwaarde van de Pt-1000 sensor direct als 
weerstandswaarde in Ω via de CANbus worden verstuurd.  
Daardoor staat via de CANopen interface de eigenlijke ‘R in 
Ω meetwaarde’ klaar voor directe verdere verwerking door 
een PLC of andere besturingseenheid.

Twee	methoden
Daarmee staan er in principe twee methoden voor tempe-
ratuurmeting ter beschikking. Bij de eerste methode, zie  
afbeelding 2, wordt de gemeten weerstandswaarde zonder 
verdere signaalverwerking direct aan de besturing doorge-
geven. Dit levert een resolutie van 7 mK op. De berekening 
van de bij de weerstandswaarde behorende temperatuur-
waarde in °C uit de sensorgegevens vindt pas in de verwer-
kingseenheid van de gebruiker plaats. Ook het opnieuw 
kalibreren door de gebruiker is op deze manier op elk 
gewenst moment mogelijk. Bij deze methode wordt afge-
zien van de ingebouwde standaardfuncties voor signaalver-
werking. De gebruiker krijgt daarvoor de hoogst mogelijke 
nauwkeurigheid terug door directe toegang tot de Pt-1000 
meetwaarde.

Bij de tweede methode wordt gebruik gemaakt van de inge-
bouwde standaardfuncties voor de meetwaardevoorver-
werking, dus van de genormaliseerde Pt-1000 tabel volgens 
DIN EN 60751 alsook van andere functies. De meetwaarde-
uitvoer op de CANbus vindt in dit geval plaats in °C, zie 
afbeelding 3. Dat is gemakkelijk en geschikt voor de meeste 
toepassingen. Hierbij sluipt er wel een iets hogere meeton-
nauwkeurigheid van circa 0,05 Ω in de meetwaarde en de 
resolutie van de meetwaarde ligt bij ongeveer 15 mK.

Grotere	betrouwbaarheid	met	CAN
Met de beschreven methoden zijn niet alleen nauwkeu-
rige, maar ook bijzonder betrouwbare metingen mogelijk. 
Invloeden door EMV storingen, die zich met name bij 
analoge overdracht kunnen voordoen, worden hier geheel 
vermeden omdat sensor en elektronica zich volledig binnen 
een metalen behuizing bevinden. Dergelijke storingen 
kunnen alleen binnendringen in analoge signaallijnen, 
maar niet in een digitaal CANopen signaal. Door de korte 
afstand van de Pt-1000 opnemer naar de A/D-omzetter van 
de elektronica (circa 100 mm) is ‘analoge’ meetwaardever-
vorming tot een minimum gereduceerd en praktisch niet 
meer van belang. Bij het van talrijke beveiligingsmechanis-
men voorziene veldbusprotocol CANopen hebben dit soort 
storingen geen invloed op het resultaat en de over te sturen 
meetwaarden zijn beveiligd tegen overdrachtsfouten. Over 
het algemeen is de betrouwbaarheid in CANopen systemen 
uitgesproken hoog omdat alle aangesloten busdeelnemers 
continu worden bewaakt. Het ingebouwde overdrachtspro-
tocol herkent en herhaalt eventuele foutieve berichten 

Weerstandsthermometers	met	CANopen	veldbus	bieden	voor	zeer	nauwkeurige	temperatuurmetingen	tal-

rijke	voordelen	ten	opzichte	van	conventionele	analoge	meettechnieken.	Het	gaat	bij	deze	opnemers	om	

intelligente	temperatuurmeetomvormers	met	CANopen	interface.	Door	de	decentrale	en	digitale	verwer-

king	van	de	meetgegevens	zijn	metingen	met	zeer	hoge	resolutie	in	het	milli-kelvinbereik	mogelijk.

Precisiemetingen met		
CAN	temperatuurmeetomvormer

Afbeelding	2:	Na	het	omzetten	van	het	analoge	sensorsignaal	in	een	onvervormd	digitaal	signaal	kan	de	weerstandswaar-
de	van	de	sensor	in	de	eenheid	Ω	zonder	verdere	verwerking	door	de	achtergeschakelde	elektronica	direct	via	een	CAN	
datatelegram	worden	uitgelezen.

Afbeelding	1:	In	de	CANtrans	T	weerstandsthermometer	met	CANopen	temperatuurmeetomvormer	gaat	veel	techniek	
schuil.	Schematisch	is	op	de	achtergrond	van	de	opnemer	het	stroomschema	met	talrijke	handige	en	werkbesparende	
functieblokken	afgebeeld.



automatisch. Het toepassen van CANopen meetwaardeom-
vormers voert deze hoge mate aan betrouwbaarheid direct 
tot aan de opnemers toe. Analoge, onbetrouwbare over-
drachtsketens worden daardoor geëlimineerd, zie afbeel-
ding 4.

Daarnaast zijn de voorgestelde sensoren met CANopen 
interface in staat om zelfstandig een permanente test op 
sensorbreuk respectievelijk sensorkortsluiting uit te voeren. 
Bij storingen wordt een noodtelegram met de hoog-
ste prioriteit verzonden en de meetwaarde als ongeldig 
bestempeld. Onbetrouwbare systeemtoestanden op basis 
van defecte opnemers kunnen op deze manier meteen 
worden herkend respectievelijk voorkomen. Voor bijzon-
der kritische toepassingen stelt de fabrikant ook dubbele 
temperatuursensoren met CANopen interface ter beschik-
king. Deze maken zelfs het herkennen van de geringste 
meetonnauwkeurigheden mogelijk die bijvoorbeeld door 
veroudering meer of minder sterk kunnen optreden. Bij 
deze systemen zijn de analoge componenten, waaronder de 
opnemers, A/D-omzetters enzovoort redundant uitgevoerd. 
Dergelijke dubbele temperatuuropnemers worden toege-
past bij sterilisatoren en andere gevoelige toepassingen. 
Met de CANopen heartbeat is de gebruiker in staat om het 
volledig uitvallen van afzonderlijke systeemcomponenten 
eenvoudig en op een gestandaardiseerde manier te onder-
kennen. De sensoren zenden hiertoe, onafhankelijk van de 
meetwaarde, regelmatig een ‘levensteken’ uit dat door de 
centrale besturing wordt bewaakt. Bij het uitblijven van een 
dergelijk hartslagsignaal kan de besturing dan overschake-
len naar een veilige toestand. Daarmee is het bijvoorbeeld 
ook mogelijk om veilig te reageren op verbindingsonder-
brekingen of het uitvallen van de voedingsspanning.

Toepassingsvoorbeeld
Een interessante toepassing is de zeer nauwkeurige tem-
peratuurregeling in de halfgeleiderindustrie. Hier dient de 
temperatuurverdeling in de fabricagehallen zeer nauwkeu-
rig te worden geregeld om storing van de productkwaliteit 
bij het fabriceren van halfgeleiders, bijvoorbeeld ten gevol-
ge van luchtstromen en veranderingen van de omgevings-
temperatuur, uit te kunnen sluiten. De geringste uitzetting 
van de halffabrikaten, zoals de wafels waaruit de halfgelei-
dercomponenten (IC’s) worden vervaardigd, zouden fouten 
in de alsmaar kleiner wordende structuren van de zeer 
dunne dataverbindingen en de daaraan gekoppelde func-
tie-uitval tot gevolg hebben. Daartoe wordt in deze toepas-
singen de weerstandswaarde van de CANtrans T volgens de 
eerste methode direct gemeten en verder verwerkt.  Dankzij 
deze methode worden hier meetonnauwkeurigheden van 

slechts enkele millikelvin bereikt. De hoge nauwkeurigheid 
is in deze industriesector noodzakelijk omdat de karakte-
ristieke eigenschappen van de voor halfgeleiderproductie 
toegepaste materialen tijdens het fabricageproces niet 
mogen veranderen. Verder dient de temperatuurcoëfficiënt 
van de in de temperatuursensoren toegepaste platina 
temperatuuropnemers zo onafhankelijk mogelijk te zijn 
van temperatuur, druk en chemische invloeden. De tem-
peratuurcoëfficiënt geeft de gemiddelde weerstandsveran-
dering met betrekking tot de nominale waarde bij 0°C aan. 
Gekoppeld aan een snel werkende ruimtetemperatuurre-
geling wordt daardoor uitval van de halfgeleiderproductie 
tot een minimum beperkt en wordt de hoge kwaliteitsstan-
daard gehandhaafd. Hier kan de nauwkeurige CANtrans T 
met lange-termijn stabiele platinasensor worden toegepast 
die ook geschikt is voor het meten van de temperatuur in 
klimaatkamers, schone ruimten, kalibratie en testopstellin-
gen, laboratoria en medische techniek, bijvoorbeeld in ste-
rilisatoren. Steeds vaker wordt het CANopen busprotocol 
toegepast in windmolenparken en dientengevolge ook de 
CANtrans apparatuur.

Intelligente	meetwaardeverwerking
Een veelvoud aan handige functies wordt via het CANopen 
apparaatprofiel DS404 gerealiseerd. Alle instellingen 
zijn via de in de handel verkrijgbare CANopen software 
hulpmiddelen mogelijk. Na de eigenlijke temperatuur-
meetwaardeopname door een platina temperatuursensor 
volgens DIN EN 60751 kunnen stijging en offset van de 
CANtrans T worden ingeschaald. Hierdoor wordt de weer-
standswaarde van de Pt-1000 weerstand op het gewenste 
temperatuurbereik (standaard -50 tot +150°C) genormali-
seerd. In het daaropvolgende filter met instelbare filtercon-
stante kunnen de gemeten temperatuurwaarden nogmaals 
worden gemiddeld om snel schommelende meetwaarden 
glad te strijken. Na het filteren staat de weerstandswaarde 
in Ω proportioneel ten opzichte van de gemeten tempe-
ratuur ter beschikking. Tijdens het lineariseren wordt de 
weerstandswaarde  in de weer te geven temperatuurgroot-
heid (°C) omgerekend. Middels inschalen kan de tempe-
ratuurwaarde bijvoorbeeld in °F of K worden omgerekend 
en weergegeven. Er kan daarnaast ook in ingebouwde toe-
stand nog een extra, op elk moment uit te voeren kalibratie, 
bijvoorbeeld middels ‘natafregeling’, plaatsvinden. Daarbij 
kunnen niet alleen de fabricage-afhankelijke, natuurkun-
dige sensoronnauwkeurigheden worden vereffend, maar 
ook kunnen alle toleranties van de toegepaste elektronica 
mee worden gekalibreerd. Hierdoor bereikt de CANtrans T 
opnemer een nauwkeurigheid die van gangbare opnemers 
met centrale verwerkingseenheid niet kan worden verwacht. 

De fijnafregeling, alsook de mogelijkheid om stijging en 
offset te wijzigen, biedt extra aanpassingsmogelijkheden en 
waarborgt een individuele, op de toepassing afgestemde 
inzet. Door middel van een limietvergelijker kunnen meet-
waardegrenzen voor verder te verwerken meetwaarden 
worden ingesteld. Meetwaarden buiten deze ingestelde 
meetbereikgrenzen worden dan als boven of onderbereik 
gekenmerkt. Verder heeft de CanTrans T nog een geheugen 
voor de minimum en maximumwaarde. Hier wordt de laag-
ste en hoogste meetwaarde opgeslagen. De meetwaarden 
in dit geheugen kunnen op elk moment door de gebruiker 
worden teruggezet. Het tijdinterval voor de temperatuur-
meetwaarden bedraagt 250 ms.
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Afbeelding	4:	Vaak	leiden	storingen	door	elektromagneti-
sche	invloeden	in	de	analoge	meettechniek	tot	vervorming	
die	in	een	centrale	besturing	niet	kan	worden	gelokali-
seerd.	Dit	soort	storing	kan	bij	de	digitaal	werkende	sub-
systemen	van	de	serie	CANtrans	T	in	de	overdrachtsketen	
geen	invloed	uitoefenen	op	de	temperatuurwaarde.

Afbeelding	3:	Als	optie	voor	de	eerste	methode	kan	de	‘R	
in	Ω	meetwaarde’	via	de	intelligente	signaalverwerkings-
eenheid	in	de	voeler	decentraal	verder	worden	verwerkt.	
Als	resultaat	levert	dit	een	digitale	temperatuurmeet-
waarde	in	een	gebruikerssspecifieke	eenheid	op,	in	dit	
voorbeeld	°C	uitvoer	via	de	CANbus.
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