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GESCHIEDENIS 

 Het ontstaan van sensoren loopt parallel met die van de PLC ’s en de PC ‘s. Sensoren worden gemaakt op 

basis van dezelfde technologie als microprocessoren en geheugens in PC’s zijnde de chiptechnologie. We 

spreken over de late jaren 60. 

 

KARAKTERISTIEKEN 

 Een sensor of een voeler is een kunstmatige uitvoering van een zintuig . De meeste sensoren zijn mechanisch 

of elektrisch uitgevoerd. Een sensor neemt de omgeving waar waarmee oa. processen kunnen gestuurd 

worden.  

 Plug and Play (programmeerbare) sensoren verwijzen naar de IEEE1451.4 specificatie van sensoren die 

kalibratie of configuratie informatie bevatten in het geheugen van de sensor. 

 De behoefte aan automatisering speelt een belangrijke rol in de drive voor sensorontwikkeling.  

 

BESCHRIJVING 

 Bij een programmeerbare sensor is een Transducer Electronic Data Sheet (TEDS) ingebed in een EEPROM die 

aangeeft welk type sensor aanwezig is. Deze beschrijft de interface en geeft de typische informatie die nodig 

is om metingen te kunnen doen.  

 Een sensor meet een natuurlijke grootheid.  

 Deze grootheden liggen in oa volgende domeinen: straling, druk, temperatuur, magnetisme, chemie  

 Bij contactloze detectie wordt vooral gedacht aan spectroscopische technieken zoals Nabij Infra Rood (NIR), 

Fourier Transform Infrarood (FTIR), X-Ray (XRF) en Nuclear Magnetic Resonance (NMR). Dit zijn flexibel 

inzetbare instrumenten die vooral toegepast worden als het om in-line toepassingen van procescontrole 

gaat.  

 De ontwikkeling ligt voornamelijk op de chemische sensoren. Opto-chemische sensoren maken gebruik van 

optische veranderingen zoal kleur, fluorescentie en brekingsindexen. 

 

TOEPASSINGEN 

 Het toepassingsgebied van programmeerbare sensoren is zeer ruim gezien de vele positieve eigenschappen 

zoals de voortgang van processen, de kwaliteitsmonitoring in de voedingsindustrie 

 Met contactloze sensoren kan men zonder monsterafname kwaliteitsbepalende eigenschappen van 

voedingsmiddelen meten zonder elke vorm van contact  

 men kan er zelfs verpakte producten mee monitoren 

 

BELANGRIJSTE VOORDELEN 

 Eenvoudig ineensteken en mee werken, geen nieuwe validatie nodig, geen downtime in productie 

 De sensoren zijn minder snel verouderd of vervuild 

 Flexibiliteit. Indien een parameter moet wijzigen dan is dit snel gebeurd. 
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BELANGRIJKSTE NADELEN 

 Bij programmeerbare sensoren ben je meestal gekoppeld aan een merk en is de programmeertaal specifiek  

 Programmeertaal dient aangeleerd te worden 

 Soms is het Plug & Pray, communicatie moet juist zijn   

 

KOSTPRIJS (PRODUCTIE, TOESTEL, ONDERHOUD) 

 De kostprijs van programmeeerbare sensoren is zeer uiteenlopend, afhankelijk van het type en zijn 

mogelijkheden. Het schommelt tussen 25€ en 3000€. 

 

PRODUCENTEN EN VERDELERS 

 Berkhoff , Schneider Electric, Madicon, Siemens, Omron, Allen-Bradley, Hitachi, ABB, GE-Fanuc, Koyo, 

Phoenix Contact …  

 

VOORBEELDEN 

Temperatuur sensoren  

 
 

BRONNEN  

 Wikipedia, boek fabriek van de toekomst, google  

 
 

 

 


