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Dewit Industrial Sensors BV
Introductie
DIS staat al ruim 20 jaar garant voor hoogwaardige sensor technologie. Wij ontwikkelen, produceren en
verkopen sensoren, besturingssystemen en tailormade electronica voor diverse toepassingsgebieden.
Innovatie zit in ons bloed. Know how in onze genen. Het resultaat: kwalitatief hoogstaande producten
en oplossingen, waarmee DIS de Nederlandse en de Europese markt bedient.
DIS is gevestigd in Soest en onderdeel van de Rotero Group of Companies. Sinds 2003 heeft DIS ISO
9001 certificatie.
Productgamma
Wij bieden een breed scala aan sensoren: inductieve benaderingsschakelaars, fotocellen, vochtsensoren,
toerental- en hoekopnemers en sensoren voor het meten van inclinatie, acceleratie en trilling.
Daarnaast leveren wij besturingssystemen voor voor o.a.: verstelbaar meubilair (domotica), medische
hulptoestellen en caravan movers. Deze systemen zijn gebaseerd op standaardproducten, maar kunnen
ook volledig tailormade worden geleverd. DIS heeft een reputatie op het gebied van maatwerkoplossingen en is graag uw partner in innovatie. Omdat wij samenwerken in een netwerk van selectief gekozen
leveranciers kunnen wij ook grotere series bouwen tegen sterk concurrerende prijzen.
In deze brochure vindt u het overzicht van ons productgamma. Laat u zich echter niet beperken tot het
huidige aanbod. Want misschien vraagt uw toepassing om een kleine aanpassing. Of een andere oplossing.
Eén ding is zeker: DIS is uw solide partner voor hoogwaardige sensor technologie.
DIS makes sense!

Wat biedt DIS nog meer?
-

ISO9001, TUV, UL en RDW gecertificeerd
Ontwikkelafdeling met in totaal 75 jaar ervaring
(precompliance) EMC metingen
Productie afdeling met de volgende mogelijkheden:
SMD en conventioneel bestukken (enkelzijdig en dubbelzijdig), golf en reflow solderen,
ingieten van elektronica, kleine tot middelgrote series
(50 – 2000 stuks/batch), batch registratie
- Testafdeling: functionele testen, temperatuur en RV wisselkast, nauwkeurige sensor calibratie
- Eigen verkoopkantoor in Duitsland en ervaren distributiepartners in heel Europa.
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QF Hall sensors
Al jarenlang is de Hall sensor de meest betrouwbare techniek gebleken voor
het contactloos meten van toerentallen. DIS gebruikt deze componenten
in de Quadro-Flux serie. In verschillende uitvoeringen zijn toerentallen tot
12 kHz te meten met of zonder een in fase verschoven uitgangssignaal
voor richtingsindicatie.

Meetbereik		
Meetafstand		
Uitvoeringen		
Voedingspanning		
Uitgang			
Beschermingsgraad

0 – 12 kHz
0 – 5 mm
Interne (backbiased) of externe magneet
10 - 30 Vdc
NPN, PNP, NO, NC
IP67

Toepassingen:
•
•
•
•
•

Toerental meting
Contactloze (eind)schakelaar
Vaandetectie
Coin-counting
Detectie draairichting

QL Fotocellen
De Quadro-Lux serie fotocellen kunnen gebruikt worden onder zware omstandigheden. De unieke Quadro® vlakbouw behuizing (15 mm hoogte)
maakt makkelijke inbouw van de zender / ontvanger combinatie in een
machine mogelijk. Het systeem werkt met een gescheiden controle-module.
Het bereik tussen zender en ontvanger is instelbaar tot maximaal 30 m.
DIS ontwikkelt ook klantspecifieke fotocellen. Vaak heeft een standaard
fotocel meer functies dan gevraagd. Voor OEM toepassingen (>500 stuks),
kan een “uitgekleed” design dan een grote kostenbesparing opleveren.

Meetbereik		
Voedingspanning		
Uitgang			
Beschermingsgraad

0 – 5 m, 0 – 15 m en 0 – 30 m
24 Vac/dc of 115/230Vac
PNP transistor of Relais contact
IP67

Toepassingen:
•
•
•
•
•
•
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Wasstraten
Bosbouwmachines
Niveaudetectie
Automatische deuren
Industriële automatisering
Verpakkingsmachines

QG Inclinometers
De QG-serie inclinometers meet de hoek ten opzichte van de zwaartekracht.
De basis van de QG-serie is de zeer robuuste 3D-MEMS technologie. In een
micromechanische sensorchip worden capaciteit-verschillen omgezet in
een analoge spanning. De QG-serie is verkrijgbaar in 1 of 2 assige versies.
Naast 2 typen kunststof behuizingen is de QG-serie ook verkrijgbaar in een
aluminium of RVS behuizing.

Meetbereik 1-assig
Meetbereik 2-assig
Voedingspanning		
Analoge uitgang		
Digitale uitgang
Nauwkeurigheid		
Beschermingsgraad

±10°; ±30°; ±90°; 0 – 360°
±10°; ±30°; ±90°
5 Vdc of 10 - 30 Vdc
0,5 -4,5 V of 4-20 mA
SPI; schakeluitgang; CANopen
Afh. van model en range: tot max 0,1°
IP67

Toepassingen:
•
•
•
•
•
•
•

Scheefstandsmeting en beveiliging van kranen
Hoogwerkers
Zonnepanelen
Luchtveringssystemen
Landbouwmachines
Scheepsbouw: roll- en pitchmetingen
Platforms waterpas stellen (gelijkloop)

Solar tracking systemen
Voor de energiecentrales van de toekomst worden grote velden
met zonnecellen gebouwd. DIS levert hiervoor nauwkeurige
2-assige inclinatie sensoren, die nauwkeurig de absolute hoek
t.o.v. de zwaartekracht (elevatie en rotatie) doorgeeft aan de
besturing. Hiermee kan men deze zonnepanelen op basis van
de astronomische kalender optimaal op de zon blijven richten
waarmee de efficiëntie met ca 25% wordt verbeterd. Belangrijk bij de keuze van de klant was de robuuste uitvoering van
de sensor en de gegarandeerde levensduur van 20 jaar.
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QG Versnellingsopnemers
De QG-serie versnellingsopnemer meet versnelling in 1, 2 of 3 assen.
Deze producten zijn gebaseerd op de zeer robuuste 3D-MEMS technologie,
waarin binnen een micromechanische sensorchip capaciteitverschillen
worden omgezet in een analoge spanning. Deze analoge spanning is
proportioneel met de acceleratie waaraan de sensor blootstaat. Het
modulaire ontwerp maakt het mogelijk om de sensoren eenvoudig aan te
passen aan Specifieke klantwensen. Naast 2 typen kunststof behuizingen
is de QG-serie ook verkrijgbaar in een aluminium of RVS behuizing.

Meetbereik		
Frequentie bereik		
Voedingspanning		
Analoge uitgang		
Digitale uitgang		
Nauwkeurigheid		
Beschermingsgraad

Van ±0,25 tot ±12 g (1 g = 9,81 m/s²)
0 – 400 Hz
5 Vdc of 10 - 30 Vdc
0,5-4,5V of 4-20 mA
SPI; schakeluitgang; CANopen
< 0,01% FS
IP67

Toepassingen:
•
•
•
•
•
•

Landbouwmachines
Trillingsmonitoring
Actieve trillingsdemping
Testopstellingen automotive
Vibratie metingen
Transport monitoring (bv containers)

3-assige versnellingsopnemer voor anti-slingersysteem
DIS heeft een 3-assige versnellingsopnemer en een
sturing ontwikkeld voor een anti slingersysteem voor
caravans voor een Duitse producent.
Met een 3-assige acceleratie sensor (± 2 g) worden
de bewegingen van de caravan gemeten tijdens het
rijden. Als de versnellingen boven een bepaald niveau
komen zal de embedded software de caravan even laten
remmen.
In de sturing zijn een aantal veiligheidsmaatregelen
ingebouwd (hardware en software), die onbedoeld
bijremmen voorkomen.
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QR30 Hoekopnemers
Met de QR30 hoekopnemer is het mogelijk om contactloos een absolute
hoekverdraaiing te meten van 0 tot 360° zonder mechanische eindstop.
De sensor en magneet worden gescheiden van elkaar gemonteerd, waarbij
de magneet op de draaiende as wordt bevestigd. De afstand van 3 mm tussen magneet en de sensor geeft voldoende ruimte voor mechanische toleranties onder extreme omstandigheden. Voor het brede toepassingsgebied
zijn diverse uitgangen beschikbaar met een 10 of 12-bits resolutie.

Meetbereik		
Voedingspanning		
Analoge uitgang		
Digitale uitgang		
Beschermingsgraad
Inbouwhoogte		

0 – 360° (subranges mogelijk)
5 Vdc of 10 - 30 Vdc
0,5 -4,5 V; 0 – 5 V of 4-20 mA
A/B, PWM
IP67
15 mm

Toepassingen:
Algemeen:		
			

• Vervanging van potentiometers, (dure) optische encoders
en rotatieschakelaars

Industrieel:		
			
			
			
			
			

•
•
•
•
•
•

Automotive:		
			
			

• Elektronische stuursystemen
• Gas/Rempedaal positieopnemer
• Koplamphoogteverstelling

Landbouwmachines
Graafmachines
(mobiele) Afvalpersen
Klepbesturing
Robotsystemen
Positie bepaling

Hoekopnemer in landbouwrobot
De QR30 contactloze hoekopnemer wordt toegepast
in een beweidingsrobot. Deze robot is ontwikkeld om
koeien vers gras aanbieden zonder al te veel extra in
spanning (kosten). Deze manier van gedoseerd (buiten)
beweiden heeft ook een positieve invloed op de melkkwaliteit. Per robotarm worden drie QR sensoren gebruikt
in de scharnierpunten, waarmee tegen geringe kosten de
afstand en hoogte tot de draad kan worden bepaald.
Hiermee kan de robot een geleidedraad langs de rand
van het weiland volgen.
De QR30 is gekozen vanwege de gemakkelijke inbouw,
de lage opbouw hoogte en het feit dat er een absolute
hoek gemeten moet worden. De QR30 is zeer geschikt
voor buitenapplicaties.
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QR40 Hoekopnemers
Met de QR40 hoekopnemer kan een absolute hoekverdraaiing gemeten
worden van 0 tot 360° zonder mechanische eindstop. De magneet is
ingebouwd in deze sensor. De as is verkrijgbaar met sleuf of in D-vorm.
De lagering is naar keuze uitgevoerd met twee kogellagers of met een
glasgevulde kunststof glijlager. Zo wordt een hoge levensduur bereikt.
De QR40 heeft ook een Zero-input, waarmee nulstelling na het inbouwen
mogelijk is.

Meetbereik 		
Resolutie		
Voedingspanning		
Analoge uitgang		
Digitale uitgang		
Beschermingsgraad

0 – 360° (subranges mogelijk)
10 of 12 bit f.s.
5 Vdc of 10 - 30 Vdc
0,5 -4,5 V; 0 – 5 V of 4-20 mA
A/B, PWM, schakeloutput
IP67

Toepassingen:
Algemeen:		
			

• Vervanging van potentiometers, (dure) optische encoders
en rotatieschakelaars

Industrieel:		
			
			
			
			
			

•
•
•
•
•
•

Automotive:		
			
			

• Elektronische stuursystemen
• Gas/Rempedaal positieopnemer
• Koplamphoogteverstelling

Landbouwmachines
Graafmachines
(mobiele) Afvalpersen
Klepbesturing
Robotsystemen
Positie bepaling

De QR40 is geknipt voor een schaarlift
Een Nederlandse producent van schaarliften gebruikt
de QR40 voor het meten van de hoek van de schaar.
Hieruit kan de hoogte van de lift afgeleid worden.
Belangrijk voor deze toepassing is ondermeer: de
hoge 12 bit resolutie, de geringe inbouwdiepte en de
mogelijkheid om de sensor na inbouwen op nul te
stellen (zeroing). Deze QR40 is voorzien van kogellagering.
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QX Inductieve
benaderingsschakelaars
DIS produceert de QUADRO-PROX serie inductieve benaderingsschakelaars.
Met de bijzondere eigenschappen van het QUADRO® behuizingconcept zijn
deze sensoren ideaal voor toepassing in beperkte ruimtes en onder zware
omstandigheden.
Deze vlakke inductieve benaderingsschakelaars zijn geschikt voor detectie
afstanden vanaf 0,2mm tot 18mm. De elektronica is compleet ingegoten
en daarmee bestand tegen ruwe omgevingscondities.
De elektronische aansluiting is in vele uitvoeringen (PNP, NPN, NAMUR, NO
of NC) te verkrijgen. Naast standaardproducten levert DIS ook inductieve
schakelaars op klantspecificatie (bv: kabeltype/lengte, connector, etc).

Meetbereik		
Output			
Voedingspanning		
Behuizing		
Inbouwhoogte		
Beschermingsgraad

0,2 – 18 mm
PNP, NPN, NAMUR, NO, NC
10 - 30 Vdc
Kunststof of Alu, 10x10 tot 40x40 mm
6 – 25 mm
IP67

Toepassingen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Eindschakelaars en positiedetectie
Machinebouw en landbouwmachines
Graafmachines en vorklifttrucks
Afvalpersen
Kranen
Heistellingen
Interne transportmiddelen
Scootmobiel

QX30 sensor voor forklifttrucks
Een grote producent van forklifttrucks gebruikt de QX30
benaderingsschakelaar al meer dan 15 jaar met grote
tevredenheid! De keuze voor de QX30 sensor is gemaakt
vanwege de platte en robuuste behuizing en de aantrekkelijke prijs. De QX30 is in dit geval voorzien van een
2-draads interface.
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Afstandsbedieningen
Voor het (op afstand) bedienen van motoren heeft DIS een aantal standaard
handbedieningen ontwikkeld in combinatie met een DIS stuurprint. Hierbij
zijn vele mogelijkheden voor een design met een eigen identiteit door
variatie in kleur, opdruk en knoppen.

•
•
•
•
•
•
•
•

Afstandbediening met kabel, RadioFrequent of InfraRood techniek
Ontvanger geïntegreerd op stuurprint
Bedieningsknoppen van rubber- of foliekeypad
Geïntegreerd LCD display
Status leds en/of buzzer
Programmeer functionaliteit
Keypad verlichting
Geïntegreerde zaklamp

DIS werkt al jaren samen met gerenommeerde partners op het gebied van
productdesign en matrijsbouwers voor spuitgietdelen.

Operatiestoel
DIS heeft de elektronica en de embedded software ont
wikkeld voor een multifunctionele operatiestoel. De stand
van de rugleuning, de zitting en het beengedeelte wordt
gemeten met in totaal 6x QG30 inclinatie sensoren.
Hiervoor is gekozen om dure combinaties van tandheugels
en multi-turn potentiometers te elimineren en zo een
kostenbesparing te realiseren.
Met de stuurprint worden in totaal 7 dc motoren aange
stuurd. Er zijn 5 programmeerbare geheugenstanden
geïmplementeerd, zodat de operatiestoel b.v. automatisch
naar een uitstap stand bewogen kan worden. Drie be
dieningspanelen, waarvan 1 handbediening, zijn via een
bidirectionele RS485 bus verbonden met de stuurprint.
In de embedded software zijn ondermeer softstart en
softstop en accu monitoring geïmplementeerd, evenals
individuele motorstroom bewaking.
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Motorsturingen
Voor het schakelen en regelen van motoren heeft DIS een aantal standaard
bouwstenen, waarmee het mogelijk is om de volgende functies op te bouwen:

•
•
•
•
•
•
•
•

Aan / Uit schakelen van 1 t/m 6 motoren tot 70A
Snelheid regeling m.b.v. PWM.
Voeding via interne / externe trafo van 110/230AC => 12/24DC
Batterij voeding (12 of 24 Vdc)
Parallel besturing van 2+ motoren
Programmeerbare geheugen posities
Inklembeveiliging, einddetectie
Geïntegreerde IR / RF ontvanger voor bediening

Beschikbare interfaces:
Daarnaast kan de stuurprint in een klantspecifiek formaat worden ontworpen
en indien gewenst ook in een “design behuizing” worden gemonteerd.

-

CANopen
RS232/ RS485
TCP/IP
RF (434 of 868 MHz)
IR
GPRS
I²C
SPI
etc.

Caravan Mover
Met een caravan mover kan een caravan los van de auto
gemanoeuvreerd worden. DIS produceert de elektronica
voor de caravan mover. De elektronica bestaat uit een RF
afstandsbediening (868 MHz) en een basisstation voor in
de caravan.
Met de afstandsbediening kunnen commando’s gegeven
worden aan het basisstation. Het basisstation stuurt 2 mo
toren aan, die elk een wiel aandrijven, alsmede 2 motoren
om de rollen op de banden te zetten. De maximale stroom
per aandrijfmotor is ca 90 A.
Met een unieke synchronisatie methode wordt het basisstation geleerd naar slechts 1 specifieke afstandsbediening te luisteren. Iedere afstandsbediening heeft een eigen
unieke code.
DIS heeft verscheidene innovaties aangebracht in deze
caravan mover: soft-start en soft-stop, de mogelijkheid
om 2 caravan movers te combineren in het geval van een
tandemasser bestuurd kan worden.
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