
SELECTIE SENSOREN EN DATALOGGERS



Waterstand meten

ATM/N onderdompelbare druksensor

Hydrosens onderdompelbare druksensor

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

melen.  Met onze selectie van de beste waterstandsensoren en dataloggers meet u nauwgezet het grondwaterpeil 

en de oppervlaktewaterstand. Naast de levering van waterstandsensoren en (IoT) dataloggers verzorgen wij desge-

wenst 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, beschik-

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

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

matie.

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.

Economische hoog kwalitatieve waterstand druksensor voor grond- en 

oppervlaktewater.  Alleen verkrijgbaar in combinatie met onze IoT Data-

logger voor draadloze data-overdracht.

Veelzijdig inzetbare waterstand druksensor voor lange termijn monitoring 

van grond- en oppervlaktewater. De titanium behuizing is inzetbaar in zoet-, 

zout-, brak- en afvalwater.

Meer informatie

Meer informatie

Laag verbruik 1 mA

Hoge kwaliteit behuizing in RVS 316L

Uitgang 0.5 … 4.5 V

Snelle respons van 1 ms

Zeer stabiel over lange tijd

Leverbaar in 191 mm en 240 mm

Behuizing in RVS 316L en titanium

Leverbaar in 3 nauwkeurigheden

Keuze uit vier uitgangniveaus 

(4 … 20 mA / 0 … 20 mA / 0 … 5 V en 0 … 10 V)

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/atm-n-onderdompelbare-level-transmitter/
https://www.koenders-instruments.com/producten/hydrosens-onderdompelbare-druksensor/


LevelVUE B10 bubbler waterstand sensor

Nauwkeurige en betrouwbare oplossing voor het meten 

van waterniveau middels het bubbler principe. De bubbler 

meet nauwkeurig de druk die nodig is om een continue 

luchtstroom te creëren in een slang onder water. Zeer 

geschikt voor ruwe omstandigheden (vervuild water).

Rugged Troll 100 waterstand datalogger

Stand-alone datalogger voor het meten van waterdruk 

/ waterniveau en temperatuur. De datalogger zit in een 

titanium behuizing die inzetbaar is in zoet-, zout- en brak-

water.

Meer informatie

Meer informatie

LX80 radar waterstand sensor

Contactloze oplossing voor het meten van waterniveau in 

meren, rivieren en zeeën. De sensor werkt in de 80 GHz 

frequentieband en wordt niet beïnvloedt door veranderin-

gen in luchttemperatuur en dichtheid.

Meer informatie

Eenvoudig te installeren

Nauwkeurigheid +/- 3 mm

Geïntegreerd display en keypad

Zeer stabiel over lange periode

Economisch zeer aantrekkelijk

Meet bereiken 9m, 30m en 76m

Uitgang SDI-12 of analoog 4 … 20 mA

Hoge nauwkeurigheid

Uitgang SDI-12 en RS485

Levensduur batterij 10 jaar

Absolute uitvoering

https://www.koenders-instruments.com/producten/levelvue-b10-bubbler-waterstand-sensor-campbell-scientific/
https://www.koenders-instruments.com/producten/rugged-troll-100-waterstand-datalogger-in-situ/
https://www.koenders-instruments.com/producten/lx-80-radar-waterniveau-sensor-geolux/


Rugged Waterpeillinten

Duurzame en nauwkeurige waterpeillint met een meetre-

solutie van 1 mm. Leverbaar in twee kwaliteiten en diverse 

lengtes. 

Meer informatie

Level Troll 500 waterstand datalogger

Geventileerde stand-alone waterdruk / waterniveau  en 

temperatuur datalogger. Door de slanke titanium behui-

zing is deze veelzijdig in te zetten.

Aqua Troll 200 CTD datalogger

CTD waterlogger voor het meten van waterdruk / water-

niveau, temperatuur en geleidbaarheid. Leverbaar in een 

absolute of geventileerde uitvoering. Optioneel is een an-

tifouling systeem waardoor de sensor nog beter bestand 

is tegen agressieve omstandigheden.

Meer informatie

Meer informatie

Past in 1” peilbuizen

Flexibele communicatie (4…20 mA, SDI-12, RS-485)

Levensduur batterij 10 jaar

Meetbereiken tot 351 m

Smalle sensordiameter past in 1” peilbuizen

Meetbereiken tot 351 meter

Meetbereik geleidbaarheid 5 ... 100.000 µS/cm

Signalering door middel van licht en geluid

Leverbaar in lengtes van 30 tot 300 meter. 

Uitgevoerd in kevlar (economical) of high-tensile staal (engineer).

https://www.koenders-instruments.com/producten/waterpeillint-100-200-in-situ/
https://www.koenders-instruments.com/producten/leveltroll-500-datalogger-in-situ/
https://www.koenders-instruments.com/producten/aquatroll-200-ctd-datalogger-in-situ/


Rugged 
TROLL 100

Aqua 
TROLL 200

Level 
TROLL 500

Etc.Hydrosens

1 sensor 
aansluiten

2 sensoren
aansluiten

Tot 5 sensoren 
aansluiten

LX-80 LevelVUE 
B10
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GPRS, LTE-M, NB-IoT, LoRa of Sigfox

Dataplatform VIEWENVISION

Extern:
• dataplatforms:
• SCADA-systemen
• Datawarehousing

?



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.


