
SELECTIE SENSOREN



Weer en klimaat

BaroVUE10 Barometer

HygroVUE5

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

verzamelen. Met onze selectie van de beste weer- en klimaatsensoren meet u verschillende parameters zoals 

temperatuur, luchtdruk, bliksem, neerslag, relatieve vochtigheid, zonnestraling, wind, verdamping, ijsvorming etc. Naast 

de levering van weer- en klimaatsensoren 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 over weer en klimaat.

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.

SDI-12 output

Laag stroomverbruik

Zeer nauwkeurig

Temperatuur en relatieve vochtigheidssensor voor alge-

meen gebruik in meteorologische en milieu toepassingen. 

Voor gebruik in het veld wordt de sensor samen met de 

RAD06 stralingskap ingezet.

Energiezuinige, digitale, zeer nauwkeurige barometer. 

Kalibratie van de sensor gebeurt door het uitwisselen van 

de sensorcard en er is dus geen “downtime”.

Meer informatie

Meer informatie

SDI-12 of RS-232 output

Bereik 500 … 1100 hPa

http://www.koenders-instruments.com
mailto: info@koenders-instruments.com
https://www.koenders-instruments.com/producten/hygrovue5-temperatuur-en-relatieve-vochtigheidssensor-campbell-scientific/
https://www.koenders-instruments.com/producten/barovue10-digitale-barometer-campbell-scientific/


A100LK Anemometer

WP200-1 Potentiometer

Makkelijk inzetbare anemometer die geschikt is voor 

algemene meteorologische toepassingen en windener-

gie-onderzoeken. Het lage stroomverbruik maakt hem 

populair voor afgelegen locaties zonder toegang tot 

wisselstroom.

Meer informatie

05103-L Windmonitor

Gecombineerde windrichting-/windsnelheidsensor die 

geschikt is voor inzet in ruwe omstandigheden door de 

corrosiebestendige behuizing.

Meer informatie

Meer informatie

0 … 100 m/s maximum bereik windsnelheid

Puls output

Geanodiseerde aluminium en rvs behuizing

1% nauwkeurig

Laag verbruik

Anti-icing optie

Marine versie optioneel

Met deze potentiometer neem je de windrichting op, 

met een zeer hoge nauwkeurigheid en hij voldoet aan de 

IEC61400-12-1 standaard.  

https://www.koenders-instruments.com/producten/a100lk-anemometer-vector-instruments/
https://www.koenders-instruments.com/producten/05103-l-windmonitor-r-m-young/
https://www.koenders-instruments.com/producten/w200p-1-potentiometer-windvaan-vector-instruments/


MetSENS600 All-in-one weersensor

Compact all-in-one weersensor voor het meten van 

diverse meteo parameters. Het instrument meet wind-

snelheid en -richting, temperatuur, relatieve vochtigheid, 

barometrische 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

MetSENS200 windsnelheid- en windrichting

Gecombineerde windrichting-/windsnelheidsensor die 

werkt via een ultrasone sensor. Het geïntegreerde elektro-

nische kompas maakt installatie makkelijk.

Meer informatie

SDI-12, RS-232, RS-485 output

Geen bewegende delen

IP 66

0871LH1 Freezing-Rain sensor

IJzel- en ijsdetector die werkt door middel van frequentie-

verandering van de interne metalen staaf. Inzetbaar voor 

ijspreventie bij onder andere windturbines.

Meer informatie

RS-422 output

https://www.koenders-instruments.com/producten/metsens-compacte-weersensor-campbell-scientific/
https://www.koenders-instruments.com/producten/metsens200-sonische-windsnelheid-en-windrichting-campbell-scientific/
https://www.koenders-instruments.com/producten/0871lh1-ijsdetectiesensor-goodrich/


Tipping Bucket Neerslagmeter

Neerslagmeter die leverbaar is in 3 verschillende 

kantelbakgroottes:

– 0,1 mm (lichte neerslag),

– 0,2 mm (gemiddelde neerslag) en

– 0,5 mm (zware neerslag).

Optioneel leverbaar met verwarmingselement

Pulsuitgang

Nauwkeurigheid ± 2% bij 1 liter/uur
Meer informatie

255-100 Verdampingsmeter

De verdampingsmeter wordt in een verdampingspan 

geplaatst en door middel van een vlotter gekoppeld aan 

een potentiometer. Zo wordt de waterstand en daarmee 

de verdamping bepaald.

Weerstand potentiometer 1000 Ohm

Resolutie 0,76 mm

Lineariteit 0,25%

Meer informatie

Pyranometer

Wij leveren diverse merken en type pyranometers voor het 

meten van de intensiteit van de zonnestraling (in watt per 

vierkante meter).

Meer informatie

Zonnestraling

https://www.koenders-instruments.com/producten/tipping-bucket-neerslagmeter-casella/
https://www.koenders-instruments.com/producten/255-100-verdampingsmeter-novalinx/
https://www.koenders-instruments.com/productvinder/?toepassingsgebied=26&jsf=jet-engine&tax=toepassingsgebied:26;type-weer-en-klimaat:61


CCFC Bewaking- en monitoringscamera’s

De camera is een hoogwaardige video- en fotocame-

ra speciaal ontworpen voor toepassingen buitenshuis. 

De camera legt hoogwaardige foto’s en video vast in 

groothoek en met 18x   optische zoom, onder verschillende 

lichtomstandigheden. Onze veldcamera verbruikt weinig 

stroom, waardoor hij ideaal is voor observatie buitens-

huis, op afgelegen locaties, met behulp van een batterij 

op zonne-energie. De camera is compatibel met onze 

dataloggers. Meer informatie

CS125 Huidig weer- en zichtsensor

De weer- en zichtsensor werkt via infrarood en kan 

stand-alone ingezet worden of in combinatie met auto-

matische weerstations voor onder andere weg-, zee- en 

luchthaventoepassingen.

RS-232, RS-485 output

Zicht minimaal 5 m, maximaal 75 km

Resolutie 1 m
Meer informatie

https://www.koenders-instruments.com/producten/bewakings-en-monitoringscameras/
https://www.koenders-instruments.com/producten/cs125-huidige-weer-en-zichtsensor-campbell-scientific/
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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.

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

