
OVERZICHT SENSOREN



Infra- en Geotechniek
Koenders Instruments levert nauwkeurige en beproefde oplossingen om data van de fysieke leefomgeving 

te verzamelen. Met onze sensoren en dataloggers voor infra en geotechiek meet u verschillende parameters  

van bijvoorbeeld een gebouw, een kunstwerk of geotechnisch project. Naast de levering van infra- en 

geotechnieksensoren en (IoT) dataloggers verzorgen wij desgewenst ook de plaatsing, integratie, het 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.

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.

Scheurgrootte sensoren

Scheurgrootte sensoren zijn ontworpen om verplaatsin-

gen te meten over verbindingen en scheuren in beton, 

gesteente, grond en constructiedelen. 

Meer informatie

Vibrating Wire

Afmetingen: 3 mm - 300 mm

Temperatuurbereik: -20°C tot +80°C

Kantelsensoren

Kantelsensoren (tiltmeters) meten de hellingshoek of 

vervormingen in constructies zoals gebouwen, dammen, 

taluds, hellingen, keermuren en open kuilen.

Vibrating Wire en MEMS

Meer informatie
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Rek- en spanningssensoren

Vibrating Wire, Elektrische weerstand, Glasvezel

Temperatuurbereik: -20°C tot +80°C

Rek- en spanningssensoren zijn ontwikkeld voor het 

meten van spanningen in funderingen, diepwanden, palen, 

caissons, brug landhoofden, bruggen, dammen, tunnel-

bekleding, etc. Grotere modellen kunnen fungeren als 

integraal onderdeel van de betonwapening. 

Meer informatie

Betonvochtsensor

De sensor maakt een snelle en betrouwbare meting van 

vochtdiepteprofielen. Deze sensor is ideaal voor toepas-

singen met diepere boorsjablonen zoals in rotsen, stenen 

of beton.

Montagediepte tot 50 m

Boorgatdiameter van 54 mm. Meer informatie

Vibrating Wire, Glasvezel of analoog

Temperatuurbereik: -20°C tot +80°C

Temperatuursensoren en -strings

Temperatuurmeters zijn ontworpen voor het meten 

van temperaturen in rots-, bodem- en beton of profile-

ringstemperaturen in boorgaten, gletsjers, stortplaatsen, 

dammen en dijken.

Meer informatie
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Zettingssensoren

Het op afstand meten van boven- of ondergrondse zettin-

gen in structuur of tunnel, vullingen, toeslagen, dammen , 

taluds , enz.

Meer informatie

Vibrating Wire en half geleiders

Piëzometers (waterspanningmeter)

Meer informatieVibrating Wire en half geleiders

Een piëzometer is een gevoelige waterspanningmeter die 

onder andere gebruikt wordt in taluds, dammen, boorga-

ten of direct in de klei of turf. Met een piëzometer meet je 

de waterspanning ofwel stijghoogte van (grond)water. 

Extensometers

De extensometers gebruiken we voor het meten van 

beweging in de bodem, beton of tunnelingangen. Extens-

ometers zijn leverbaar met meer of enkelpunts meetpun-

ten. 

Meer informatie

Hydraulisch

Snapring

Grout

Mechanisch
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Loadcellen

Loadcellen worden gebruikt voor het bewaking van 

belasting op ankers en rotsbouten in de muren van uit-

gravingen of voor langdurige belastingen van betonnen 

dammen en in stalen tunnelsteunen en stutten.

Vibrating Wire en Elektrische Weerstand

Output: 1200 - 2800 Hz

Temperatuurbereik: -20°C tot +80°C Meer informatie

Gronddrukcellen

Gronddrukcellen meten de totale druk in of op landhoof-

den, ophogingen en taluds, keerwanden, damwanden en 

tunnelbekledingen. Ze kunnen ook worden gebruikt om de 

gronddruk op funderingsplaten en funderingen en op de 

uiteinden van palen te meten.

Meer informatie

Vibrating Wire

Output: 2000 - 3000 Hz

Temperatuurbereik: -20°C tot +80°C

Inclinometers

Inclinometers worden gebruikt voor het monitoren van de 

stabiliteit van hellingen, taluds, damwanden en wanden 

rondom uitgravingen. Ook grondbeweging en de zetting 

in, rond en boven tunnels en ondergrondse openingen 

kunnen gemeten worden.

Meer informatie

Vibrating Wire en MEMS
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Gronddrukcellen Loadcellen Tiltmeters Etc.

1 sensor 
aansluiting

2 sensor
aansluitingen

GPRS, LTE-M, NB-IoT, LoRa of Sigfox

Tot 5 sensor 
aansluitingen Maatwerk

Piezometers Temperatuur-
sensor

Scheurgrootte-
sensor

Totaaloplossingen
Se

ns
or

en
D

ra
ad

lo
ze

 T
el

em
et

ri
e

D
at

a-
op

lo
ss

in
ge

n

Datawarehouses

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.
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