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De IoT sensor die blinde vering meet
Een unieke sensor die bij een trein passage 

de verticale verplaatsing van de spoorstaaf meet.



IoT
Sensor
Data 
Analyse
365 dagen per jaar inzicht in 
de staat van het spoor, door 
hoogfrequente metingen

De BS1000 wordt ingezet voor het meten van 

verticale verplaatsing in het spoor. De 

sensor heeft een nauwkeurigheid tot wel 

0.5 mm. Door gebruik te maken van speciaal 

ontwikkelde algoritmes in combinatie met SAM 

kunnen we 24/7 een gedetailleerd inzicht 

krijgen in de staat van het spoor. Een 

draadloze sensor die blinde vering meet en de 

analyse verzend naar het online platfrom SAM.

De BS1000 is een sensor die blinde vering 
meet. De sensor bevat verschillende handige 
functies voor versnellings- en bewegings-
detectie, voor de herkenning van een trein 
passage. De detectie van activiteit zorgt voor 
de juiste analyse op het juiste moment.
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Met de BS1000 sensor meten we meer dan 
100 bewegingen per seconde. Met deze 
hoeveelheid data kan de sensor de juiste 
analyse maken. De data wordt doorgestuurd 
naar SAM, Smart Asset Monitoring.

SAM zorgt ervoor dat de gemaakte analyse 
makkelijk en snel is terug te vinden in één 
overzicht. Alle gegevens in één online 
dashboard met de juiste signalering op het 
juiste moment.

De BS1000 is ontwikkeld voor het meten van 
blinde vering in het spoor. De metingen 
worden uitgevoerd tijdens een trein passage. 
We monitoren daarmee de kwaliteit van de 
spoorligging tijdens belasting.

Toepassingen voor de railinfra:
- Monitoring blinde vering bij ES-lassen
- Monitoring blinde vering bij Shim-lift locaties 
- Monitoring van blinde vering bij overwegen

De BS1000 sensor maakt gebruik van LoRaWAN. 
Een long range, low power IoT verbinding die 
speciaal ontwikkeld is om informatie uit te 
wisselen tussen objecten en systemen. 
De sensor kan tussen de 3 en 5 jaar data 
zenden. Hierdoor is het mogelijk om 24/7 
inzicht te krijgen in de status van het spoor.
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