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Over deze gebruiksaanwijzing

Wanneer tekst volgt op een markering (zoals links afgebeeld) betekent dit dat er een belang-

rijke waarschuwing volgt die duidt op gevaar voor letsel voor de gebruiker of beschadiging

van het apparaat.

1 Beschrijving

Het hoofddeel van de “Watertrap” bestaat uiteen roestvrijstalen cilinder (10). Aan deze cilinder zijn twee

geleidingsbuizen (13)bevestigd waarlangs de roerstangen (17) kunnen bewegen. Aan de voorzijde van de “watert-

rap” zijn een aantal gewichten (12) geplaatst. In gesloten positie zorgen de veerkleppen (15) (11, 16) er voor dat

het water in de monsternemer blijft. Alvorens monsters te nemen worden de kleppen door middel van de val-

beugels (6, 7, 8, 9) open gehouden. De staaldraad (5) is bevestigd aan een oog aan het hoofddeel via een zgn. D-

verbinding. Het andere eind van de staaldraad is bevestigd aan een handliertje met een palrad (2). Boven op de

telescopische arm bevindt zich de diepteteller die geactiveerd wordt door het meetwiel (3). De eigenlijke

bemonstering vindt plaats doordat het valgewicht (4) langs de staaldraad naar beneden glijdt en zo de lange

valbeugel (7) omlaag beweegt waardoor de achterste klep (afgaand) (16) dichtslaat, een fractie van een seconde

later gevolgd door de andere beugels (8,9) en de vooste klep (opgaand) (11). Rubberen ringen zorgen voor een

waterdichte afsluiting.

2 Technische specificaties

� Watertrap: inhoud 1250 cc. inclusief gereedschapset en reserveonderdelen.

� Telescopische arm met bevestigingsclip en diepteteller.

� Handlier: diameter 100 mm met palrad.

� Staalkabel: Ø2 mm, lengte 25 m.

� Transportkoffer: 70 x 35 x 26 cm (buitenzijde), inclusief hangslot.

3 Veiligheid

Steek geen vingers in de geopende kleppen.

Bij gebruik van de handlier moet de telescopische arm stevig vastgehouden worden.
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4 Voorbereiding

4.1 Installatie

1. Verbindt de delen van de telescopische arm. (zie illustratie

rechts)

2. Bevestig de telescopische arm bijvoorbeeld aan een

brugleuning of de reling van een schip met gebruik van

de houten blokken (19). Draai de bevestigingsknop (20)

los, schuif de arm uit tot de gewenste lengte en zeker het

geheel met behulp van de bevestigingsknop (20).

3. Installeer de handgreep van de handlier en zeker deze

met de meegeleverde moer.

4. Stel het palrad in de benedenwaartse richting. U kunt het

palrad stellen door de pal naar links te bewegen terwijl u

het palrad naar boven of naar beneden beweegt (zie ill.

op de volgende bladzijde).

5. Leidt de staaldraad (5) tot onder het meetwiel (3) en door

het valgewicht (4) heen.

6. Hang het valgewicht (4) aan de haak aan het uiteinde van

de arm van de handlier.

7. Verbindt nu de staaldraad door middel van de D-verbin-

ding met de “Watertrap”.

8. Stel het staartroer nu horizontaal af met behulp van de

bevestigingsknop (18).

9. Na het losschroeven van de knop van de geleidingsstang

(14), wijzigt u de afstand tussen het staartroer en het

hoofddeel.

4.2 Afstelling

1. Span de achterste klep (afgaand) (16) aan met behulp van de beugels 6 en 7 en zo ook de voorste klep (op-

gaand) (11) met behulp van de klemmen 8 en 9.

Houdt uw vingers weg bij de kleppen als deze aangespannen zijn.

2. Laat de “Watertrap” zakken in het snelst stromend deel van de rivier tot deze net onder het wateroppervlak is.

3. Zorg er voor dat de “Watertrap” op de juiste wijze in balans is.

Het in balans komen kan bereikt worden door: (in volgorde van voorkeur)

3.1 De afstand tussen het staartroer en het hoofddeel te wijzigen.

3.2 De hoek te wijzigen tussen het horizontale staartroer en de lengteas van het hoofddeel.

3.3 Door het aantal gewichten (12) aan de voorzijde van het hoofddeel te wijzigen. Gebruik hiertoe de

meegeleverde kortere moeren.
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5 Het gebruik

1. Indien u dit nog niet gedaan hebt: Span de achterste klep (afgaand) (16) aan met behulp van de beugels 6 en 7

en zo ook de voorste klep (opgaand) (11) met behulp van de klemmen 8 en 9.

Houdt uw vingers weg bij de kleppen als deze aangespannen zijn.

2. Laat de “Watertrap” zakken tot deze net boven het wateroppervlak is en stel de

diepteteller opnieuw op nul af.

3. Laat de “Watertrap” zakken tot op de gewenste diepte en blokkeer de lier om

verder zakken te vermijden door de blokkeergreep (1) in de naar boven gerichte

stand te zetten.

4. Vervolgens kan het valgewicht (4) ontkoppeld worden zodat bemonstering

mogelijk wordt.

5. De gevulde monsternemer kan met behulp van de handlier omhoog gehaald

worden

6. Vervolgens leegt u de “Watertrap”.

7. De noodzaak van ontsmetting hangt af van het soort onderzoek. Gewoonlijk zal

spoelen met leidingwater voldoende zijn.

6 Toepassingen

� Chemische analyse.

� Biologische en bacteriologische analyse.

� Thermale analyse (afvoer van koelwater).

� Mineralogische analyse. Bijvoorbeeld voor het vaststellen van de hoeveelheid modder en / of bodemmateriaal

dat op bepaalde diepten in het water wordt verplaatst.

7 Onderhoud

� Spoel alle onderdelen na gebruik met leidingwater.

� Voor opslag moeten staaldraad en monsternemer volledig droog zijn, de monsternemer ook van binnen. Houdt

de transportkoffer open tot alle onderdelen volledig droog zijn.

� Zorg er voor dat de bevestigingende delen van de telescopische arm goed ingevet zijn.

� Indien nodig vervangt u de veren. Gebruik hiervoor een tang.

� Indien nodig vervangt u de rubberen afsluitringen.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke

andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Eijkelkamp Agrisearch Equipment is niet verantwoordelijk/aansprakelijk voor schade/persoonlijk letsel door (verkeerd) gebruik van dit

product.

Eijkelkamp Agrisearch Equipment is geïnteresseerd in uw reacties en opmerkingen over de producten en de gebruiksaanwijzingen.
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