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‘We 
werken 
alweer 
aan de 
volgende 
generatie 
druk- en 
hygro- 
sensoren’

Vanuit R&D maakt ScioSense 
de sprong voorwaarts in 
sensortechnologie

Op de innovatiehotspot Twice op de Hightech Campus 

van Eindhoven werkt sensorenspecialist ScioSense 

aan onderzoek en ontwikkeling van geïntegreerde 

druk- en relatieve luchtvochtigheidssensoren 

voor leefomgevingen. Alle R&D in deze hightech 

faciliteit is toekomstgericht en klantspecifiek.

Wouter Oude Groothuis, Vincent Hentzepeter | fotografie: Marco Vellinga

ScioSense, ontwikkelaar van sensoren voor gas- en lucht-
kwaliteit en flow, is gespecialiseerd in sensortechnologie 
op maat voor klimaatbeheersing voor uitlopende sectoren 
— van de autoindustrie tot airconditioning —in gebouwen 
en bedrijven. De monolithische druk- en relatieve luchtvoch-
tigheidssensoren bieden alle benodigde sensorfunctionaliteit in 
één enkele applicatie. De start-up richt zich op het ontwerpen, 
testen, en het vermarkten van sensoren voor gas- en luchtkwa-
liteit en flow, maar produceert niet zelf. De kracht ligt in de R&D 
en technische knowhow achter de sensortechnologie, waarmee 
ScioSense het verschil kan maken. “Neem onze capacitieve druk-
sensor met ultrahoge resolutie, zeer laag stroomverbruik en hoge 
data output snelheid”, zegt senior hoofdingenieur Wim Besling 
tijdens een rondgang door de labfaciliteiten in het Twice-gebouw 
in Eindhoven. “Door de monolitische, enkele chipuitvoering kan 
het product niet alleen in een extreem ‘klein jasje’ of package 
worden verkocht, maar ook voor een uiterst competitieve prijs.”

Internationaal opereren
ScioSense zag begin dit jaar het licht als joint venture tussen 
het Oostenrijkse hightech-bedrijf ams AG en de Chinese inves-
teringsmaatschappij Wise Road Capital (WRC). De technische 
basis werd tien jaar geleden gelegd in de halfgeleiderindustrie in 
de regio Eindhoven. Naast de vestiging hier, tevens hoofdkantoor, 
wordt er wereldwijd geopereerd vanuit Pisa, Reutlingen, Stuten-
see, Shanghai en Jinan. Consistentie, reproduceerbaarheid en 
maatwerk zijn de handelsmerken van de sensoren die hier van 
de ontwerptafel rollen. De samenwerking met ams en WRC werkt 
als een vliegwiel op de technische ontwikkeling en geeft kritische 
massa. “We kunnen dankzij deze samenwerking zowel bogen 
op de inhoudelijke sensorexpertise van ams, als op de financiële 
positie en slagkracht van WRC en hun kennis van de Chinese 
en Aziatische markt”, zegt financieel directeur Edwin Hendriks. 
“Aanvankelijk was een substantieel deel van de business auto-
motive-gerelateerd, maar door een andere product- en applica-
tiefocus zal de product- en klantenmix gaandeweg naar sectoren 
verschuiven als de consumentenmarkt. Denk aan toepassingen 
voor wearables en smartphones, Home and Building Automation 
(HABA), zoals air-conditioning, en industriële toepassingen. China 
met zijn bloeiende hightech-industrie vertegenwoordigt voor ons 
een belangrijke markt. Niet voor niets is de teamgrootte van het 
kantoor in Shanghai onlangs verdrievoudigd.”

Druk- en RV-sensoren
ScioSense beschikt over een portfolio van leefomgevings-
sensoren met monolithisch geïntegreerde druk- en relatieve 

‘Een lange 
batterijlevensduur is 

belangrijk voor wearables’

Wim Besling (senior hoofdingenieur) bij de grote 
drukkamer voor de karakterisatie van wafers met 
geïntegreerde druksensoren.
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luchtvochtigheidssensoren. Het ontwerp is klantspecifiek en 
toepassingsgericht. De bijbehorende sensorfusiesoftware is 
afgestemd op de product-, systeem- en toepassingskenmer-
ken van de klant. Er wordt bij de ontwikkeling nauw samen-
gewerkt met experts uit de betrokken industrietakken, volgens 
een vast stramien van ontwerpfase, testfase, acceptatie en 
industrialisatie. De goed uitgeruste Eindhovense R&D-facilitei-
ten bieden het gereedschap om sensoren te karakteriseren, het 
ontwikkelingsproces te valideren, (industriële) testmethoden te 
ontwikkelen en te innoveren. Frederik Vanhelmont, Principal 
Engineer (A) bij ScioSense: “We hebben hier een lab opgezet 
met meerdere testfaciliteiten voor het verrichten van metingen 
aan druk- en relatieve vochtigheid (RV)-sensoren. We hebben 
de beschikking over uiterst zorgvuldig gekalibreerde klimaat-
kamers en referentiesensoren, kunnen in-situ wafertesten doen 
en hebben hier druk- en RV-stimuli voor die testapparatuur. Ook 
maken we gebruik van gespecialiseerde in-house faciliteiten die 
verspreid zijn over de verschillende locaties en R&D-groepen, 
en van externe dienstverleners voor het testen en de montage. 
Kalibratie van de sensoren vormt een belangrijk onderdeel van 
onze werkzaamheden. Na de kalibratie volgt de validatiestap. 
Ook daarvoor hebben we de juiste apparatuur in huis.”

Kwaliteit controleren
Kwaliteitsbewaking is een cruciale pijler in het proces van ontwerp 
naar sensor. “We willen natuurlijk weten of de geproduceerde 
sensoren aan onze eisen (blijven) voldoen. Dit steekproefsgewijs 
controleren van sensoren uit een productielijn – statistic sampling 
– doen we ook hier. De ervaringen hier in het lab gebruiken we 
weer om productietesten op te zetten en te begeleiden bij de 
productiepartners. Zo kunnen we de processen en de kwaliteit 
van de fabricage ter plaatse controleren.” 

Intern werken groepen gezamenlijk aan R&D-projecten. Voor-
beelden daarvan zijn Integrated Circuit (IC)-ontwerpmogelijk-
heden, materiaalsamenstelling voor gassensortoepassingen, 
betrouwbaarheid en levensduurtesten van sensortoepassingen. 
Regelmatig is er samenwerking met de Technische Universiteit 
Eindhoven en met de Technische Universiteit Delft. Dit zowel 
op technisch wetenschappelijk niveau als bij het plaatsen van 
stagiaires. 

‘Always in operation’
Waarin onderscheiden de (capacitieve) sensoren van ScioSense 
zich, ofwel wat zijn de unique selling points? Besling: “Zowel de 
druk- als de RV-sensor hebben een ultra laag stroomverbruik. 
Ze kunnen altijd aanstaan en meten zonder de batterij leeg te 
trekken… ‘always in operation’. Een lange batterijlevensduur is 
belangrijk voor bijvoorbeeld wearables.” Het gaat om monoliti-
sche, geïntegreerde sensoren ofwel een sensor en uitleescircuit 
in-één, een concept dat het device ultracompact maakt. “Ze 
hebben als voordeel dat ze veel kleiner zijn en er dus veel minder 
kosten gemaakt hoeven te worden om ze te maken. Daarbij zorgt 
de integratie van de sensor bovenop de chip voor minder ruis. 
Extra wirebonds zijn niet nodig [tussenverbindingen in de IC, 

Foto boven: 
Frederik Vanhelmont 
plaatst een ENS210 
meetbord in de Thunder 
klimaatkamer voor het 
karakteriseren van de 
relatieve vochtigheid 
(RV)-sensor.

Foto midden: 
Thunder klimaatkamer 
met gecontroleerde 
luchttoevoer van de 
RV-stimuli: lucht met de 
gewenste temperatuur en 
luchtvochtigheid wordt 
verdeeld en over de 128 
sensoren geblazen.

Foto onder: 
Meetbord voor 
2x 64 ENS210 
sensoren voor RV- en 
temperatuurmetingen; 
op de rechterhouder is 
de clip die de sensoren 
aanduwt en de lucht 
verdeelt reeds geplaatst.

WERKING VAN EEN CAPACITIEVE DRUKSENSOR
Een druksensor bevat twee elektroden waarvan er één onder invloed van de luchtdruk doorbuigt. De afstand tussen de beide 
elektroden verandert; via de capaciteitsverandering die hierdoor optreedt, is de verandering in druk te berekenen. (Bron: ScioSense)

Bovenaanzicht van een applicatie 
specifiek, geïntegreerd circuit 
(ASIC) met twee rechthoekige 
geïntegreerde druksensormembranen 
op het complementaire metaaloxide 
halfgeleider (CMOS)-uitleescircuit.

Een packaged druksensor. Deze 
geassembleerde ENS220 druksensorchip zit 
in een heel kleine package: een doosje met 
een metalen dekseltje ter grootte van  
2 x 2 x 0.7mm.

Wafer waarop de sensoren zijn 
geïntegreerd. Deze CMOS-wafer bevat 
meer dan 20.000 druksensorchips. 

DE SENSORPORTFOLIO VAN SCIOSENSE     
Naast relatieve vochtigheids- en temperatuursensor biedt Sciosense:      

 X Sensorinterfaces voor het uitlezen van informatie 
uit het ingangssignaal dat door complexe sensoren 
wordt gegenereerd. Doel is een geschikt uitgangs-
signaal te lezen dat het hostsysteem gemakkelijk 
kan weergegeven of verwerken. Uiterst betrouw-
baar dankzij de hoge nauwkeurigheid, precisie en 
gevoeligheid van de sensoren, zelfs onder zware 
omstandigheden. 

 X Sensoren voor precisie tijdmeting zijn standaard 
hoogwaardige time-to-digital converter (TDC)-pro 
ducten voor gebruik in toepassingen die een uiterst 

nauwkeurige meting van tijdsintervallen vereisen.

 X Sensoren voor stromingsdetectie van water en gas 
voor het monitoren van het individuele verbruik en ter 
verbetering van het rendement. Het wordt mogelijk 
om lekkages te detecteren en zo verliezen in distri-
butienetwerken te voorkomen.

 X Draadloze sensorknooppunten die zich kenmerken 
door hun extreem hoge prestaties, laag stroomver-
bruik en geringe ecologische voetafdruk.
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red.]. Onze Surface Micromachining Manufacturing technieken 
zorgen daarnaast voor een hoge gevoeligheid en reproduceer-
baarheid. In combinatie met de hoge signaal-ruisverhouding 
van het uitleescircuit levert dit een ongeëvenaard oplossend 
vermogen op. Zo kun je heel kleine drukverschillen meten in de 
orde van één tiende van een Pascal, wat overeenkomt met een 
hoogteverschil van slechts één centimeter. Last but not least is 
er een 24 bits Capacitance to Digital Convertor die in zeer korte 
tijd en heel nauwkeurig de sensorcapaciteit kan bepalen. Zo kan 
de sensor ook heel snelle drukveranderingen meten.” 

Nauwkeurige monitoring
Op het hoofdkantoor ligt de focus momenteel op twee typen 
capacitieve sensoren: de relatieve vochtigheids- en tempera-
tuursensor ENS210 en de druk- en temperatuursensor ENS220. 
Beide zijn uitgerust met een geïntegreerde, elektronische chip en 
een volledig geïntegreerde temperatuursensor.

Ze worden ingebouwd voor het registreren van de luchtvoch-
tigheid en temperatuur in airconditioning- en ventilatiesystemen, 
huishoudelijke apparaten en slimme oplossingen voor in huis. 
Daar vervullen ze een sleutelrol bij de temperatuurbewaking, op 
peil houden van de luchtvochtigheid en de detectie van scha-
delijke gassen. Vanhelmont: “De ENS210-sensoren doen dat 
bijzonder nauwkeurig, betrouwbaar en duurzaam door twee 

sensorblokken te integreren: temperatuur en relatieve vochtig-
heid. Er ontstaat hierbij een capaciteitsverandering doordat een 
polymeer water uit de lucht opneemt of daaraan afgeeft. De hoge 
diëlektrische constante van water van 78 en de lage van het 
polymeer van ongeveer 3 versterkt dat effect nog eens.” 

Elektroden 
Een druksensor bevat twee elektroden, waarvan er een onder 
invloed van de luchtdruk doorbuigt (zie figuur pg. 19). De ver-
andering van afstand tussen beide elektroden geeft een capa-
citeitsverandering, waaruit de drukverandering wordt afgeleid. 
Ook bij de ENS220-sensor, waarvan de ontwikkeling 10 jaar 
geleden startte, zijn twee sensorblokken geïntegreerd: een 
voor temperatuur en een voor druk. Onder de toepassingen zijn 
barometrische drukmeting, positieverbetering voor binnen- en 
buitennavigatie, optimalisering van GPS-navigatie en bewegings-
detectie. Besling, destijds nauw betrokken bij de ontwikkeling 
van de sensor: “Bijzonder hierbij is dat de geïntegreerde druk- en 
temperatuursensor beide gebruikmaken van een uitleescircuit 
onder de sensor zelf. Een belangrijke vraag daarbij was: hoe 
kunnen we de sensor karakteriseren? Daarvoor is toen nieuw 
labequipment ontwikkeld. Zelf was ik verantwoordelijk voor het 
ontwerp van een grote drukketel – enig in zijn soort − voor de 
wafertesten.” 

Volgende generatie sensoren
‘Corona’ of niet, de R&D-motor bij ScioSense draait op volle 
toeren. Besling ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. “De 
pandemie heeft onze plannen weliswaar beïnvloed en enigszins 
vertraagd, maar de voor ons zo belangrijke Chinese markt is na 
de totale lockdown weer volop actief. En we hebben daar alweer 
zicht op meerdere nieuwe klantprojecten. Ondertussen werken wij 
hier alvast aan de volgende generatie druk- en hygrosensoren.” 

Over TWICE
TWICE stimuleert de ontwikkeling van jonge en groei-
ende innovatieve hightech-bedrijven door professionele 
bedrijfshuisvesting, hoogwaardige infrastructurele 
voorzieningen en services te bieden. Binnen TWICE zijn 
circa 110 innovatieve bedrijven gevestigd in kleinschalige 
kantoorruimten en/of ingerichte laboratoria in een van 
de vier thematische hubs op twee high tech hotspots in 
de Brainport regio; TU/e Campus en High Tech Campus 
Eindhoven. De vier formules zijn: Twinning (ICT, (embed-
ded) software en elektronica), Catalyst (electrotechniek, 
werktuigbouw en (bio)chemie), ßeta (hightech R&D) en Mµ 
(lifetec en new energy). 

Als hightech-ondernemer ben je op deze hotspots ver-
zekerd van de beste ruimten, voorzieningen en services. 

TWICE is op weg om zich in 2020 te ontwikkelen tot de 
grootste op groeiversnelling gerichte community in de 
Brainport. Ze biedt de ondernemer naast een groot net-
werk van adviseurs en investeerders, onder meer kennis 
en tools, events en borrels, ondersteuning in marketing-
communicatie en niet onbelangrijk… een prettige sfeer. 

TWICE is een publiek-private samenwerking met als 
aandeelhouders: Brabantse Ontwikkelings Maatschappij 
(BOM), Brainport Development, Gemeente Eindhoven, 
Rabobank Eindhoven-Veldhoven en Technische Univer-
siteit Eindhoven (TU/e).

 X Bekijk meer op: http://bit.ly/vimeo-twice 

‘Nieuw labequipment voor 
de sensorkarakterisering’
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