Plaatsingsinructie camerama
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Zet de groundunit in elkaar; draai op
elk draadeind een halve moer naar
beneden tot 70mm vanaf de bovenzijde
van de draadeinden.
Schuif de ankerplaat over de bovenzijde van de draadeinden tot op de
halve moeren.
Draai de volgende 4 halve moeren over
de bovenzijde van de draadeinden tot
de ankerplaat va zit.
Doe daarna op elk draadeind eer een
hele moer en dan een ring en draai de
moer aan tot er ongeveer 1 cm ruimte
tussen de hele en halve moer zit.

Vierkante voetplaat

6

Leg een smal plankje over het gat.

7

Haal de mantelbuis door het
doorvoergat in de ankerplaat.

8 Controleer in welke richting de

cameramast vrij kan kantelen.
Plaats de groundunit van de
kantelvoet zodanig op het plankje
dat het scharnierpunt aan de te
kantelen richting zit. Controleer of
de ankerplaat waterpas ligt.
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Deze hele moeren dienen als elmoeren.
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Graaf met de schep (handmatig) een gat
met de maten zoals hieronder in de
tabel aangegeven.*
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10 Vul het gegraven gat met snelbeton.
Eer een emmer water in het gat,
dan een zak beton erin. Herhaal dit
totdat het gat gevuld is.
Tijdens het storten groundunit
niet meer bewegen.

11 Laat het beton uitharden

Zie de gebruiksaanwijziging van het
door u gebruikte beton
(uithardingijd).

12 Leg de mast met voetplaat tegen de
groundunit aan en voer de kabel (s)
vanaf de onderzijde door de ma
omhoog.

Waterpas

13

Leg de voetplaat van de mast zodanig
tegen de groundunit aan dat u de
scharnierbout door het scharnierpunt
kunt steken. Draai daarna de moer
op de scharnierbout.
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U kunt nu de camera op de ma monteren.

15

Zet de mast rechtop.

16

Doe op elk draadeind eers t een ring
en daarna een hele moer en draai
deze evig aan.

17

Stel de mas t waterpas met de
stelmoeren.

18

Draai alle moeren nogmaals rak
aan. Spuit ze indien gewen in met

Emmer

Plankje
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een anti-roespray om roeen te voorkomen
en plaats de afdekdoppen over de moeren.
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Camerama*
Lengte ma
3 - 7 meter

LxBxD
30 x 30 x 65 cm

Aantal zakken snelbeton
ca. 4 zakken van 25 kg

* de tabel gaat uit van evige grond. Plaat u de ma in net opgebrate grond, veengrond
of bijvoorbeeld aan de waterkant of twijfelt u neemt u dan contact met ons op voor advies.
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