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	 Sensortechnologie

Twee	sensoroplossingen	voor	magnetisch	schakelen

Reed-schakelaars 
versus Hall-sensoren

Reed- en Hall-effecttechnologieën zijn gebaseerd op verschillende con-
cepten. Beide worden bestuurd en geactiveerd door middel van een 
extern magnetisch veld, maar een Hall-sensor heeft nog steeds een elek-
trisch circuit nodig, dat stroom nodig heeft, zelfs wanneer de sensor in 
een passieve toestand verkeert. De reed-sensor, aan de andere kant, is een 
mechanische schakelaar die alleen wordt geactiveerd door een spannings-
puls om een belasting te schakelen - dit wanneer de aansturing plaats 
vindt via een elektromagneet. Als hij niet aangestuurd wordt, verbruikt 
hij geen energie. Dit belangrijke verschil heeft meerdere gevolgen voor 
specifieke toepassingen van beide sensortechnologieën.

Specifieke	toepassingen
"De vraag naar sensoren op basis van reed is de laatste tijd aanzienlijk 
gestegen tegen de achtergrond van de energietransitie en de eis om pri-
oriteit te geven aan energie-efficiëntie bij de vervaardiging van appara-
tuur", zegt Martin Reizner, productmanager magnetische positiesensoren 
EMEA bij sensorfabrikant Standex. Reizner ziet deze trend niet snel ten 
einde komen. "Meer en meer fabrikanten schakelen over op reed-techno-
logie, met name in het geval van witgoed, zoals afwasmachines en koel-

kasten of apparaten op batterijen. Sensorfabrikanten en klanten richten 
zich op het minimaliseren van het elektriciteitsverbruik van de applicatie, 
dat kan worden geoptimaliseerd en/of verminderd in overeenstemming 
met de vereisten van het apparaat door het gebruik van reed-technologie."
"De realiteit is dat beide technologieën hun eigen specifieke toepassingen 
hebben," voegt Reizner toe. Hij is van mening dat Hall-sensoren beter 
geschikt zijn voor hogesnelheidstoepassingen in het bereik van 1 kHz en 
hoger, omdat dit het punt is waar het reed-contact zijn fysieke werkings-
grenzen bereikt. Voor toepassingen met frequenties lager dan 1 kHz raadt 
Reizner reed-switches aan. Deze toepassingen omvatten o.a. flowmeters, 
die worden gebruikt in witgoed. Hoewel er nog geen veiligheidsnormen 
voor reed-switches zijn en elke applicatie een afzonderlijk autorisatie- en 
veiligheidsgoedkeuringsproces moet ondergaan, bieden ze één belangrijk 
voordeel ten opzichte van Hall-effectsensoren, namelijk schakelhysteresis.
Vanwege de fysieke kenmerken heeft de mechanische reed-schakelaar een 
bepaalde mate van hysterese, die het verschil beschrijft tussen de aan- en 
uitschakelpunten van de reed-schakelaar. Met andere woorden, als een 
passerende magneet een vooraf gedefinieerd intrekpunt bereikt op bij-
voorbeeld 5 mm afstand van de reed-schakelaar, dan zullen de bladen 

ervan sluiten en is de reed-schakelaar actief. Als de magneet blijft bewegen totdat 
een vooraf gedefinieerde drop-out positie van 7 mm is bereikt, wordt deze uitge-
schakeld op dit punt. Hiermee is de schakelhysterese dus 2 mm. Deze functie kan 
nodig zijn in bepaalde toepassingen, zoals een watermeter met een schoepenrad op 
reed-basis. Willekeurige kleine heen en weer gaande bewegingen door watergolven, 
die het schoepenwiel enigszins kunnen bewegen hebben hierdoor minder invloed op 
de meting. Fouten op het meetresultaat zijn hierdoor kleiner. Alleen als de water-
stroom een bepaalde snelheid bereikt wordt de reed schakelaar met regelmaat geacti-
veerd behorende bij de draadsnelheid van het rad en wordt er correct gemeten. Met 
andere woorden, als de reed-schakelaar binnen zijn hysterese beweegt, meet hij geen 
watereenheden. HAL-effectsensoren hebben daarentegen geen hysterese en missen 
daarom verschillende in- en uitschakelpunten. Ze worden geactiveerd of gedeacti-
veerd zodra het water beweegt.

Kleinste	reed-schakelaar	ter	wereld
De mechanische structuur van een reed-schakelaar heeft ook een effect op de kos-
ten ervan. Reed-schakelaars zijn goedkoper te produceren dan Hall-effectsensoren, 
waarbij de laatste functies vereist, zoals extra externe schakelaars, versterkingsscha-
kelingen, temperatuurstabilisatie, kortsluitbeveiliging en elektriciteitsverbruik. 
De reed-schakelaar kan de Hall-effectsensor mogelijk niet evenaren qua minimale 
grootte, maar Standex Electronics produceert momenteel de kleinste reed-schakelaar 
ter wereld met een glazen omhulling die net iets minder lang is dan 4 mm. Dit 
maakt een ongeëvenaard, compact reed-ontwerp mogelijk, dat op maat kan concur-
reren met Hall-effectsensoren.
De reed-schakelaar zelf is ingesloten in een glazen omhulsel dat is gevuld met 
beschermend gas, meestal stikstof. Deze eenheid wordt ook beschermd door een 
stabiel behuizingselement. Het glas en de behuizing zorgen ervoor dat de reed-scha-
kelaar hermetisch is afgesloten van atmosferische invloeden zoals stof, olie, water 
en chemische stoffen die de functies van de sensor kunnen beïnvloeden. De her-
metische afdichting biedt als extra voordeel dat de sensor wordt beschermd tegen 
corrosie. Reed-schakelaars bieden ook een aantal voordelen bij gebruik in extreme 
thermische omstandigheden, zoals bij zeer hoge of lage temperaturen. De presta-
ties en betrouwbaarheid bij Hall-effect sensoren beginnen te lijden onder dergelijke 
omstandigheden, terwijl reed-schakelaars perfect functioneren bij temperaturen van 
-65 ⁰C tot +150 ⁰C (Hall-effect sensoren: -55 ⁰C tot +125 ⁰C).
De mechanische eigenschappen van de reed-schakelaar maken hem ook immuun tegen 
elektromagnetische storingen, wat betekent dat hij geen bescherming tegen elektro-
magnetische ontlading (ESD) vereist, in tegenstelling tot een Hall-sensor. Als gevolg 
hiervan hebben reed-schakelaars een hoge mate van elektromagnetische compatibi-
liteit (EMC) met naburige systeemrelevante apparaten. De Hall-effectsensor biedt 
geen EMC-bescherming. Dit betekent dat bepaalde EMC-voorzorgsmaatregelen 
moeten worden genomen om de Hall-effectsensor van aangrenzende apparaten te 
isoleren. Het meest problematische gebied hier is omgaan met lekstroom en speciale 
bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD) is essentieel.
De maximale isolatie van een reed-schakelaar is vele malen hoger dan die van een 
Hall-effectschakelaar. Lekstromen blijven optreden bij reed-schakelaars, maar deze 
stromen bevinden zich echter in het fempto-amp-bereik, dat zo klein is en bijna 
niet is te meten dat het binnen de toleranties valt die wordt toegepast op medi-
sche apparaten. Het mechanische principe waarop een reed-schakelaar is gebaseerd, 
maakt hem ook bruikbaar in meetcirquits om minuscule spanningen te meten. Dit 
komt door de lage contactweerstand van 50 mOhm, die aanzienlijk lager is dan de 
contactweerstand van de Hall-effectsensor.
Het fundamentele bereik van potentiële belastingen die kunnen worden geschakeld 
met een reed-schakelaar is enorm. Dit strekt zich uit van nanovolts tot kilovolts 
waarbij signalen te schakelen zijn met frequenties tot ruim 10 GHz. Daarbij hebben 
zelfs de kleinste reed-schakelaars isolatiespanningen tot 1000 volt. Hiervoor is geen 
ESD-beveiliging vereist.

Applicatie-specifieke	configuratie
Reed-schakelaars zijn verkrijgbaar in verschillende grootten met verschillende elek-
tromagneten om ze aan te sturen. Ook zijn er schakelaars met verschillende hysterese 
met betrekking tot magneetafstand en magneetafmeting. Dankzij het werkingsprin-
cipe van de schakelaar kunnen deze parameters worden aangepast aan toepassings-
specifieke eisen. 
Een Hall-sensor kan vaak worden geprogrammeerd om de zwakke punten te com-
penseren, maar ze blijven achter op de reed-schakelaar als het gaat om toepassings-
specifieke configuratie.
Hall-effect sensoren zijn meer geschikt voor toepassingen met frequenties hoger dan 
1 kHz. Deze omvatten hogesnelheidssensoren voor het meten van omwentelingen 
per minuut. Vanwege het ontbreken van schakelhysterese biedt de Hall-effectsensor 
ook een veel hogere herhaalbaarheid als het gaat om signaalmeting. Dit betekent 
ook dat ze langere levenscycli hebben. De Hall-effectsensor en zijn 500 miljoen 
switchcycli zijn in dit opzicht veel beter dan reed-technologie. Als de reed-schake-
laar echter vereist is om overwegend kleine belastingen onder 5 volt te schakelen, 
zoals in het geval van meettoepassingen, kunnen schakelcycli in miljarden worden 
bereikt met reed-schakelaars.                •
Voor meer informatie www.etotaal.nl/achtergrond, 
artikel 'Reed-schakelaars versus Hall-sensoren'

www.standexelectronics.com

De vergelijking met een eurocent-muntstuk geeft de grootte van de schakelaars aan. De 
kleinste reed-sensor ter wereld (rechts) van Standex Electronics, met een lengte van 4 
mm (glazen omhulling), benadert de afmetingen van de Hall-effectsensor (links). 

Een reed-schakelaar bestaat uit twee ferromagnetische scheiders die hermetisch zijn 
afgedicht in een glazen buis. De twee scheidingstekens overlappen elkaar. Als een 
magnetisch veld op de schakelaar wordt toegepast, bewegen de twee bladen naar 
elkaar toe en sluit de schakelaar.

Hall-effectsensoren werken vanwege het Hall-effect. Elektrische stroom vloeit door 
een geleider, met een magnetisch veld loodrecht op de stroomrichting gepositioneerd. 
Een verschil in stroom wordt loodrecht op de elektrische en magnetische veldvlakken 
gecreëerd. 

De vraag naar reed-schakelaars is in het recente verleden aanzienlijk toegenomen. Dit komt 

voornamelijk door hun mechanische structuur, die het energieverbruik tot nul terugbrengt 

wanneer de schakelaar in een passieve toestand verkeert. Daarom zijn reed-schakelaars een 

aantrekkelijk alternatief voor Hall-effectsensoren voor toepassingen waarbij energie-efficiëntie 

en een laag energieverbruik van cruciaal belang zijn.


