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	 							sensortechnologie

Optische vloeistofniveau-schakelaar
Voor	industriële	toepassingen

Als uitbreiding op de veel gebruikte Optomax vloeistofni-
veau-schakelaars, die op een slimme, goedkope en betrouw-
bare manier met behulp van infrarood (IR) een vloeistof-
niveau kunnen bepalen, heeft SST- Sensing de Optomax 
Industrial-serie uitgebracht. Deze hebben dezelfde functio-
naliteit en prestaties, maar bieden meer elektrische robuust-
heid en flexibiliteit. Ze zijn geschikt voor voedingsspannin-
gen van 4,5 VDC tot 15,4 VDC of 8 VDC tot 30 VDC en hebben 
ingebouwde bescherming tegen overspanning, omgekeerde 
polariteit en de aanwezigheid van piekspanningen of elek-
trostatische ontladingen. Ze kunnen een uitgangsstroom 
van maximaal 1 A schakelen en kunnen daardoor worden 
gebruikt om direct alarmbakens en relais alsmede kleine 
pompen en motoren in het systeem te activeren. Simpele 
besturingen zonder PLC’s of besturingscomputers zijn hier-
mee dus probleemloos te realiseren. 
De vloeistofniveau-schakelaars kunnen drukniveaus tot  
20 bar aan. Bovendien worden de industriële werktempera-
tuurbereiken ondersteund - standaardmodellen hebben een 
bereik van -25 tot 80 °C en uitgebreide versies zijn geschikt 
voor het bereik -40 tot 125 °C. 
De schakelaars zijn compact en slechts 33,8 mm lang en 
hebben keuze uit verschillende schroefdraadopties (M12,  
½ “-20 UNF en 1/4” NPT). Ze worden geleverd in twee 
verschillende chemisch resistente, anticorrosieve behuizin-
gen, waarbij Polysulfone wordt gebruikt voor de meeste toe-
passingen en Nylon TMDT (Trogamid) voor taken zoals de 
verwerking van voedsel en dranken.

Het	meetsysteem
Bij de Optomax-sensoren wordt gebruik gemaakt van een 
simpel en slim meetsysteem waarbij IR-licht de basis vormt. 
Zoals in afbeelding 1 te zien is, bevat de sensor een IR-LED 
en een fototransistor. Het licht van de LED wordt gestuurd 
naar de punt van de sensor. Deze is lichtdoorlatend voor 
infrarood, maar net als bij een glazen ruit, wordt een deel van 
het licht gereflecteerd. Door de vorm van de punt komt dit 
gereflecteerde licht terecht op de fototransistor die daardoor 
in geleiding gebracht wordt.
Wanneer nu de punt van de sensor in een vloeistof onderge-
dompeld wordt, verandert de brekingsindex van het systeem. 
Zorgde de overgang kunststof-lucht er eerst voor dat het licht 
gereflecteerd werd, bij de overgang van kunststof naar vloei-
stof is dit dusdanig anders dat het merendeel van het licht 
niet meer gereflecteerd wordt, maar naar buiten komt. De 
hoeveelheid licht die op de fototransistor valt, daalt aanzien-
lijk met als gevolg dat ook de collectorstroom afneemt. Dit 

Er zijn verschillende systemen waarmee het niveau 

van een vloeistof is te bepalen. Gaat het om het 

simpelweg bepalen of het niveau onder of boven 

een bepaalde grens ligt, dan is nog altijd de  

vlotterschakelaar een simpele en goedkope optie. 

Aangezien dit een mechanisch systeem is, heeft hij 

de nodige nadelen. Een optische schakelaar heeft 

deze nadelen niet en biedt eigenlijk alleen maar 

voordelen ten opzichte van de vlotter. 

Afbeelding 3. Hoe de sensoren wel en niet gemonteerd mogen worden.

Afbeelding 1. Het werkingsprincipe van de sensor.

Afbeelding 2. Met twee sensoren kan een simpele niveaubewaking met hysterese verkregen worden.

COLUMN

Elektronica	en	voedsel	
zijn	onlosmakelijk	verbonden
Voedsel is het meest wezenlijk voor ons als mens op aarde. Tegelijkertijd vinden we elek-
tronica overal om ons heen. Tot in de kleinste zaken waar we dagelijks mee geconfron-
teerd worden. Neem een autosleutel, allang geen stukje metaal meer die toegang geeft tot 
uw auto. Maar een wonder van vernuft waaraan allerlei data is gekoppeld. Zo is het ook 
in de landbouw. Het is allang niet meer de boer met houten klompen die op zijn trekker 
over het land rijdt, zijn land bewerkt en oogst wat hij gezaaid heeft. 

Landbouw is verworden tot precisielandbouw en is een slimme en effectieve manier van 
voedselwinning van het land. Sensoren die met behulp van drones over het land scheren 
en zo de grond tot op microniveau in kaart brengen. Hierdoor krijgt de boer, of anders 
gezegd de agrarische ondernemer, met big data inzicht hoe hij het land optimaal benut 
voor een maximale voedselwinning. De elektronica speelt hierin een grote rol.

Sensoren, big data, Internet of Things zijn van alledag op een moderne boerderij. De 
trekker rijdt autonoom met behulp van GPS-navigatie over het land en het landbouw-
werktuig doet exact wat hij moet doen op exact die plek wat big data hem influistert. De 
agrarische ondernemer zit vanachter zijn bureau in de ‘control room’ en begeleidt het 
proces. De trekkers hebben nu nog een cabine, maar voor hoe lang nog? 

In Steenwijk staat het bedrijf Agrifac. Ze ontwikkelen en assembleren onder andere 
veldspuiten voor gewasbescherming. Een sterk groeiende wereldspeler op het meest 
hoogwaardige innovatieniveau met spuitbomentechnologie die bomvol elektronica zit. 
Directeur Peter Millenaar is de drijvende kracht achter dit bedrijf en is een visionair ‘wij 
dragen bij aan een betere voedselproductie om de wereld te voeden’. Om dit te bereiken 
wordt state-of-the-art technologie gecombineerd met plantenkennis. 

Millenaar introduceert met Agrifac het zogenaamde NEED Farming label. Dit is een 
landbouwmanagementmethode gebaseerd op observatie, meting en reagerend op inter- 
en intraveld variatie in gewassen per plant. Om de volgende stap in de landbouw te 
maken, is er volgens Millenaar behoefte aan zorg op plantniveau. Terug naar de basis van 
het boer-zijn maar met de nieuwste technologieën, waarbij elke individuele plant wordt 
verzorgd. Zorgen voor de specifieke behoeften van elke plant, in plaats van de gemid-
delde behoefte van een geheel veld. Dit kan alleen maar door hoogwaardige technologie 
slim te integreren.

De industriële elektronica heeft dus ook een relatie met de krop andijvie die u in de 
supermarkt koopt. Voedsel is het meest wezenlijke van ons bestaan, we kunnen niet 
zonder en voedsel kan niet meer zonder elektronica, ze zijn onlosmakelijk verbonden. 

Jasper	Klarenbeek
FHI	branchemanager	Industriële	Elektronica	

is gemakkelijk te detecteren en om te zetten 
naar een schakelsignaal. Een in de sensor 
ingebouwde microcontroller wordt hierbij 
gebruikt om het schakelpunt te bepalen 
alsmede of de sensor moet schakelen als er 
vloeistof op de punt aanwezig is of juist niet.

Applicaties
Ondanks dat de sensoren niet geschikt zijn om bijvoorbeeld 
de hoeveelheid vloeistof in een tank te kunnen bepalen, zijn 
ze voor zeer veel applicaties geschikt. Te denken valt aan het 
vullen van voorraadtanks waarbij twee sensoren bepalen 
wanneer de pomp ingeschakeld moet worden en wanneer 

weer uitgeschakeld (afbeelding 2). Duidelijk zal zijn dat door twee sensoren 
te gebruiken een bepaalde mate van hysterese ingebouwd wordt. 
Belangrijk bij het inbouwen van de sensoren is de manier waarop ze gemon-
teerd worden. Afbeelding 3 laat zien hoe het wel en niet moet. Montage met 
de punt recht naar beneden is niet wenselijk omdat er zo valse meldingen 
op kunnen treden wanneer er een druppel vloeistof aan de sensor blijft han-
gen. Een minieme hoeveelheid vloeistof juist op die plek kan al voor zoveel 
verstrooiing van het licht zorgen dat de sensor dit ziet als volledig onderge-
dompeld. Ook een foutieve signalering kan ontstaan wanneer de sensor te 
dicht bij een reflecterend oppervlak gemonteerd is. Dit oppervlak kan zoveel 
licht reflecteren dat een in vloeistof ondergedompelde sensor toch een signaal 
afgeeft alsof hij droog staat.
Omdat de sensor al reageert op hele kleine hoeveelheden vocht, is hij zeer 
geschikt om toegepast te worden in de behuizingen voor telecommunicatie 
die buiten staan. Wanneer er in de bodem een sensor gemonteerd is, kan zo 
vrij gemakkelijk gesignaleerd worden wanneer er door lekkage of condens 
vloeistof op de bodem ligt.

Voor	meer	dan	water
Het effect dat door vloeistof de brekingsindex van het sensoroppervlak veran-
dert, treffen we niet alleen bij water aan. Elke vloeistof levert dit op, hetgeen 
maakt dat in principe van elke vloeistof het niveau bepaald kan worden. 
Daarbij hoeft de vloeistof lang niet altijd helder te zijn, want melk kan prima 
met de sensor gedetecteerd worden. Dit wil echter niet zeggen dat elke sus-
pensie geschikt is. Als de deeltjes in de suspensie te veel IR-licht reflecteren, 
werkt de sensor niet betrouwbaar. 

Tot	besluit
Omdat dit sensorprincipe gebaseerd is op een solid-state oplossing, zon-
der bewegende delen, is het veel betrouwbaarder dan menige alternatieve 
oplossingen. Optomax-sensoren zijn als gevolg hiervan niet onderhevig aan 
mechanische slijtage en zijn ook niet gevoelig voor problemen met het vast-
lopen van de bewegende delen. Voor menige applicatie is dit dan ook een 
ideale sensor, mede omdat hij bestand is tegen hoge drukken en heel veel 
chemische stoffen.                                      •
Voor meer informatie zie www.etotaal.nl/achtergrond. 
Artikel “Optische vloeistofniveau-schakelaar”.
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