
IoT
Sensor
KW1000

De sensor die lineaire verplaatsing meet
Een unieke sensor die actueel inzicht geeft in de 

temperatuur en de lineaire verplaatsing van een object.
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Temparatuur en lineaire 
verplaatsing meten in het spoor 

De KW1000 wordt ingezet voor het meten 

van temperatuur en lineaire verplaatsing. 

De sensor heeft een lineair bereik tussen 

de 0 tot 125 mm. We meten de afstand tussen 

een object en een referentiepunt. Op deze 

manier krijgen we een gedetailleerd inzicht 

hoe het spoor zich gedraagd bij bijvoobeeld 

temperatuursverschillen. Zo kan bijvoorbeeld 

de werking van een compensatielas 

nauwkeurig en eenvoudig worden 

gemonitord via het online platform SAM.     

De KW1000 is een temperatuurmeter 
gecombineerd met een lineair sensor. Samen 
geven ze inzicht in de werking van een 
compensatielas of object bij temperatuurs-
verschillen. Op deze manier krijgen we het 
juiste actuele beeld van de uitzetting zodat er 
op tijd kan worden ingegrepen.

Voorbeeld toepassing: De KW1000 is 
ontwikkeld voor het meten van temperatuur 
en lineaire verplaatsing. De metingen worden 
uitgevoerd bij een compensatielas of 
compensatieinrichting. Bij hoge temperaturen 
zal de las of inrichting uitzetten. Met deze 
sensor kan tijdens de extreem weer periodes 
op tijd worden gesignaleerd of een 
spoorconstructie de extreme situatie aankan. 
Een hitteschouw op afstand. De sensor kan 
ook worden ingezet voor andere metingen 
zoals bijvoorbeeld scheurvorming bij 
kunstwerken.

Verplaatsing

125 mm

Levensduur

5 jaar

Smart Asset Monitoring

SAM

Met de KW1000 meten we een lineaire afstand 
en positieverandering van maximaal 125 mm. 
De sensor maakt een volledige analyse. 
Een meting, gecombineerd met tijd en 
temperatuur die 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 dashboard met 
de juiste signalering op het juiste moment.

Afhankelijk van de bericht frequentie, heeft 
de KW1000 sensor een levensduur van 
ca. 5 jaar. De sensor is volledig recyclebaar en 
losse componenten worden na een update 
opnieuw toegepast.
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