
SELECTIE SENSOREN



Agro en Milieu
Koenders Instruments levert nauwkeurige en beproefde oplossingen om data van de fysieke leefomgeving te 

verzamelen. Met onze selectie van de beste sensoren en dataloggers voor Agro en Milieu meet u verschillende 

parameters zodat u, met grote nauwkeurigheid, uw planten en gewassen precies de behandeling geeft die ze nodig 

hebben. Maar ook het continue monitoren van specifieke parameters in natuurgebieden maakt bosbranddetectie 

efficiënter. Naast de levering van Agro en Milieu sensoren en (IoT) dataloggers verzorgen wij desgewenst ook de 

plaatsing, integratie, beheer en het onderhoud van de sensoren in uw toepassing.

 

Wij bieden onze klanten ook end-to-end oplossingen op het gebied van het verzamelen, opslaan, verwerken, beschik-

baar stellen, gebruiken en verrijken van data. We combineren slimme sensortechniek, IT, data governance en specifieke 

domeinkennis. Daarmee werken onze klanten datagedreven op basis van betrouwbare informatie voor Agro en Milieu.

Onze experts staan voor u klaar om de juiste sensoren en randapparatuur te vinden voor uw project. 

Kijk voor meer informatie op www.koenders-instruments.com of neem contact op via 

info@koenders-instruments.com of +31 (0)36 - 548 61 80.

MetSENS600 All-in-one weersensor

All-in-one compact meteosysteem voor het meten van 

diverse meteo parameters. Instrument meet windsnelheid 

en richting, temperatuur, relatieve vochtigheid, barometri-

sche druk en neerslag.

Communicatie via RS-232, RS-485, SDI-12, NMEA, Modbus, ASCII

Lichtgewicht 0,8 kg

Inzetbaar tussen -40° en +71°C

Meer informatie

HFP01-L Warmtefluxsensor

Meer informatie

Passieve sensor, geen voeding nodig

Uitgang in mV

Wordt normaal per drie stuks ingezet

Warmtefluxsensor voor het meten van de hoeveelheid 

energie die in de bodem is opgeslagen en die te bestude-

ren ten opzichte van de tijd.

http://www.koenders-instruments.com
mailto: info@koenders-instruments.com
https://www.koenders-instruments.com/producten/metsens-compacte-weersensor-campbell-scientific/
https://www.koenders-instruments.com/producten/hfp01-l-warmtefluxsensor-hukseflux/


LWS Bladvochtigheidssensor

De LWS is in staat om kleine hoeveelheden vocht of ijs te 

detecteren op het sensoroppervlak. Door de uitsparing in 

het sensoroppervlak kan de sensor opgehangen worden 

en op deze manier een blad aan een boom simuleren.

Meer informatie

Inzetbaar tussen -40° en +60°C

Analoge uitgang

CS225-L Temperatuur String Sensor

String temperatuursensor wordt gemaakt op basis van uw 
specificaties voor het maken van een temperatuurprofiel. 
Temperatuurpunten zijn omgoten om langdurige 
bescherming te bieden in alle omgevingen. 

Maximaal 36 sensoren per probe

Communicatie via SDI-12

Meer informatie

Deze temperatuur Sensor is een robuuste sensor voor 
het meten van de temperatuur van bodem, water of an-
dere vloeistoffen met wetenschappelijke nauwkeurigheid 
en langdurige betrouwbaarheid. 

Inzetbaar tussen -40 °C tot +60 °C

Communicatie via SDI-12

Meer informatie

DigiTemp Temperatuur Sensor

CS655 / 650 Bodemvocht- en temperatuursensor

Multiparameter smart sensor voor het meten van de 

verhouding van water per volume grond, temperatuur en 

elektrische geleidbaarheid.

Leverbaar in 12 en 30cm

Uitgang SDI-12 en RS-232

Opwarmtijd 3 seconden
Meer informatie

https://www.koenders-instruments.com/producten/lws-bladvochtigheidssensor-meter-environment/
https://www.koenders-instruments.com/producten/cs225-l-temperatuur-string-sensor-campbell-scientific/
https://www.koenders-instruments.com/producten/digitemp-temperatuursensor-fts/
https://www.koenders-instruments.com/producten/cs655-bodemvocht-en-temperatuursensor-campbell-scientific/


Drill & Drop Bodemvochtprofielsensor

De bodemvochtprofielsensor is leverbaar in vier lengtes 

waarbij om de 10 cm een sensor zit om het bodemvocht, 

temperatuur en optioneel het zoutgehalte te meten. De 

sensoren zijn volledig ingekapseld zodat deze volledig on-

der de grond zijn te plaatsen zodat er geen risico bestaat 

voor beschadiging door machines.

Meer informatie

Leverbaar in 30, 60, 90 en 120 cm

Uitgang RS-232, RS-485 of SDI-12

229-L grondwater potentiaal sensor

Sensor bestaande uit een verwarmingselement en een 

thermokoppel, de sensor is in staat om het grondwater 

potentiaal te meten tussen -10 en -2500 kPa.

Temperatuurbereik -40° tot +70°C

Type T thermocouple
Meer informatie

CS506-L Brandstofvochtsensor

De CS506-L is een brandstofvochtsensor die het vocht-

gehalte meet van de brandstofvochtigheidsstick. De 

brandstofvochtigheidsstick bootst het vochtgehalte van 

twijgen na, van vergelijkbare grootte op de bosbodem. De 

CS506-L brandstofvochtsensor + stick gebruikt men om 

bosbrand brandstof te beoordelen.

Meer informatie

https://www.koenders-instruments.com/producten/drill-drop-bodemvochtprofielsensor-sentek-technologies/
https://www.koenders-instruments.com/producten/229-l-grondwater-potentiaal-sensor-campbell-scientific/
https://www.koenders-instruments.com/producten/cs506-l-brandstofvochtsensor-campbell-scientific/
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GPRS, LTE-M, NB-IoT, LoRa of Sigfox

Dataplatform VIEWENVISION

Extern:
• dataplatforms:
• SCADA-systemen
• Datawarehousing
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Jool-Hulstraat 2 
1327 HA Almere
www.koenders-instruments.com
  
Contact

+31 (0)36 548 61 80 
info@koenders-instruments.com

De informatie in deze brochure is met zorg samenge-
steld en wordt regelmatig bijgewerkt en/of aangepast. 
Toch kan er aan de verstrekte informatie en het ge-
bruikte beeldmateriaal geen rechten worden ontleend 
en is Koenders Instruments niet aansprakelijk voor 
onjuistheden of onvolledigheden in inhoud. De inhoud 
(alle teksten, beelden) is eigendom van Koenders 
Instruments tenzij anders vermeld en mag zonder 
schriftelijke toestemming niet worden gebruikt. 
Versiedatum: december 2021.

http://www.koenders-instruments.com
mailto:info@koenders-instruments.com 

