
Workshop 
Sensor reinigen



Bepalen hoeveelheid stof
• Diafragma voorkeuze 

• ISO 100 

• Diafragmawaarde zo hoog mogelijk (b.v. 22) 

• Zijkant lens op MF (manual focus) 

• Onscherpe foto maken van een egaal vlak 
terwijl je de camera beweegt





Beter bekijken
• Inzoomen tijdens het afspelen van de foto 

• Of in LightRoom inlezen en met spotremoval 
tool kijken





Schoonmaken
• NOOIT BLAZEN OF ADEMEN IN DE CAMERA! 

• Verwijder de lens 

• Zet de camera op handmatige sensor reiniging 
(spiegel klapt op) 

• Eerste schoonmaakronde met een electrostatische 
borstel (trekt stof aan). We gebruiken hiervoor de 
“VisibleDust Arctic Butterfly” 

• Raak de haartjes van de borstel nooit aan met je 
vingers!!





Stof aan achterkant lens



Electrostatische borstel
• Laad de haartjes op door de borstel te laten draaien 

• Zet het draaien stil 

• Veeg heel lichtjes met de borstel over de sensor 

• Haal de borstel uit de camera en zet camera uit (spiegel 
klapt weer omlaag) 

• Om te controleren of deze stap al voldoende was, weer een 
foto maken. 

• Zit er nog steeds stof op… Dan nogmaals met het borsteltjes 
of nat reinigen.



Nat reinigen
• We gebruiken hiervoor de Dust-Wand 

• Je kan ook sensor swaps gebruiken (die zijn duurder) 

• Doekje (Pec-Pad) om de Dust-Wand vouwen 

• Doekje vastzetten met tape of klemmetje 

• 3 druppeltjes Eclipse vloeistof op het doekje 

• Voorzichtig eenmaal van links naar rechts en eenmaal van 
rechts naar links vegen 

• Controle foto maken





Echt hardnekkig vuil
• Vuil wat op alle foto’s op dezelfde plek blijft zitten 

• Kijk op de foto waar het vuil zit 

• Is het echt storend?? Zo niet, niks aan doen. 

• Linksboven is in de camera rechtsonder 

• Pec-Pad om een wattenstaafje 

• Druppeltje Eclipse op de Pec-Pad en alleen het gebied met het 
hardnekkige vuil poetsen 

• Controle foto maken en eventueel opnieuw nat reinigen als 
ergens anders vuil is gekomen


