
SELECTIE SENSOREN EN DATALOGGERS



Waterkwaliteit meten

Aqua TROLL 400 Multiparameter Sensor

Aqua TROLL 100 CTD Datalogger

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

verzamelen. Met onze selectie van de beste waterkwaliteitssensoren en dataloggers meet u verschillende 

chemische parameters in oppervlaktewater en proceswater. Zo bent u in staat om de kwaliteit van het water te 

beschermen en te verbeteren ten behoeve van de aanwezige flora en fauna, drinkwaterwinning en recreatieve 

activiteiten. Naast de levering van waterkwaliteitssensoren en (IoT) dataloggers verzorgen wij desgewenst ook de 

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

 

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

beschikbaar stellen, gebruiken en verrijken van waterkwaliteitsdata. We combineren slimme sensortechniek, IT, data 

governance en specifieke domeinkennis. Daarmee werken onze klanten datagedreven op basis van betrouwbare 

waterkwaliteitsinformatie.

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.

Watertemperatuur

Actuele geleidbaarheid 

Specifieke geleidbaarheid* 

Een datalogger met een duurzame gesloten titanium 

constructie die een duurzame inzet in zoet en zout op-

pervlaktewater garandeert. Hij is inzetbaar als stand-alone 

datalogger en via SDI-12 output aansluitbaar op onze IoT 

Datalogger voor draadloze data-overdracht. De Aqua 

TROLL 100 meet en registreert:

Een multiparameter met 6 geïntegreerde sensoren, waar-

mee je mogelijk tot 12 verschillende parameters meet/

berekent. De sensor is via SDI-12 output optioneel aan te 

sluiten op onze IoT Datalogger voor draadloze data-over-

dracht. De Aqua TROLL 400 meet:

Meer informatie

Meer informatie

Actuele geleidbaarheid 

Specifieke geleidbaarheid* 

TDS* 

Saliniteit* 

Temperatuur

pH

ORP

Dichtheid*

Soortelijke weerstand* 

Opgeloste zuurstof 

Waterdruk /-niveau 

* berekende parameters

* berekende parameters

http://www.koenders-instruments.com
mailto: info@koenders-instruments.com
https://www.koenders-instruments.com/producten/iot-datalogger/
https://www.koenders-instruments.com/producten/iot-datalogger/
https://www.koenders-instruments.com/producten/iot-datalogger/
https://www.koenders.kroondhttps://www.koenders-instruments.com/producten/aqua-troll-100-ctd-datalogger-in-situ/
https://www.koenders-instruments.com/producten/aqua-troll-400-multiparameter-sensor/


Aqua TROLL 500 Multiparameter Sensor

Een multiparameter sensor met 4 vrij configureerbare 
sensorpoorten. Er is keuze uit 15 verschillende sensoren, 
waarmee tot 24 verschillende parameters gemeten/be-
rekend kunnen worden. De sensor is via SDI-12 optioneel 
aan te sluiten op onze IoT Datalogger voor draadloze 
data-overdracht. De Aqua TROLL 500 meet:

Meer informatie

Aqua TROLL 600 Multiparameter Datalogger 

Een multiparameter datalogger met een interne bat-
terijvoeding en datalogger en 4 vrij configureerbare 
sensorpoorten. Er is keuze uit 12 verschillende sensoren, 
waarmee tot 21 verschillende parameters gemeten/bere-
kend kunnen worden. De datalogger is naast standalone 
gebruik, ook optioneel aan te sluiten op onze IoT Datalog-
ger voor draadloze data-overdracht. De Aqua TROLL 600 
meet en registreert:

Meer informatie

Actuele geleidbaarheid 

Specifieke geleidbaarheid* 

TDS* 

Saliniteit* 

Temperatuur

pH

ORP

Troebelheid

TSS*

Dichtheid*

Soortelijke weerstand*  

Opgeloste zuurstof 

Chloride

Ammonium

Nitraat

Groen- en blauwalg

Chlorofyl a

Rhodamine WT

Waterdruk / -niveau 

Luchtdruk

fDOM 

Ruwe Olie

Fluoresceïne

* berekende parameters

Actuele geleidbaarheid 

Specifieke geleidbaarheid* 
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Temperatuur
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Troebelheid
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Dichtheid*

Soortelijke weerstand*  

Opgeloste zuurstof 

Chloride

Ammonium

Nitraat

Groen- en blauwalg

Chlorofyl a

Rhodamine WT

Waterdruk / -niveau 

Luchtdruk
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Ruwe Olie

Fluoresceïne

* berekende parameters

https://www.koenders-instruments.com/producten/iot-datalogger/
https://www.koenders-instruments.com/producten/aqua-troll-500-multiparameter-sensor/
https://www.koenders-instruments.com/producten/iot-datalogger/
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https://www.koenders-instruments.com/producten/aqua-troll-600-multiparameter-datalogger-base-unit/


CS225-L Temperatuur String Sensor

De Temperatuur String Sensor wordt gemaakt 
op basis van uw specificaties voor het maken van 
een temperatuurprofiel. De sensor maakt gebruik 
van meerdere temperatuursensoren en SDI-12 
digitale technologie voor eenvoudige integratie en 
betrouwbaarheid. Temperatuurpunten zijn omgoten om 
langdurige bescherming te bieden in alle omgevingen. 
Tot maximaal 36 sensors per probe.

Temperatuurprofielen Meer informatie

DigiTemp Temperatuur Sensor

De FTS DigiTemp temperatuur Sensor is een robuuste 
SDI-12-sensor voor het meten van de temperatuur van 
water of andere vloeistoffen met wetenschappelijke 
nauwkeurigheid en langdurige betrouwbaarheid. Het 
maakt het toevoegen van automatische temperatuurbe-
waking aan bestaande stations ongelooflijk eenvoudig en 
kosteneffectief. De sensor heeft een meetbereik van -40 
°C tot +60 °C.

Temperatuur Meer informatie

RDO PRO-X Optische Opgeloste Zuurstof Sensor

Deze sensor is de meest nauwkeurige en duurzame op-
geloste zuurstofsensor in de markt en maakt gebruik van 
door EPA goedgekeurde optische technologie. Kalibratie 
is niet nodig, de vervangbare RDO smart sensor cap bevat 
de kalibratiegegevens voor een automatische foutloze 
inzet. Flexibele communicatie protocollen (4-20 mA, SDI-
12, RS-485).

Meer informatie

Opgeloste zuurstof

Temperatuur

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/rdo-pro-x-opgeloste-zuurstofsensor-in-situ/
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1 sensor 
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2 sensor
aansluitingen

Tot 5 sensor 
aansluitingen Maatwerk

CS225-L Digitemp
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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.
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