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Gebruik / werkwijze 

De LevelSpy waterlevel indicator wordt gebruikt om het waterniveau in peilbuizen te meten. De LevelSpy meet de 

afstand van de bovenkant van de peilbuis tot het waterniveau doormiddel van een berekening die gebruik maakt 

van de akoestische eigenschappen van de peilbuis. De LevelSpy is geschikt voor buizen met een diameter van 25 

tot 63 mm.

De LevelSpy meet tot een diepte van 20m.

Bediening 

Display en knop

De LevelSpy waterlevel indicator is voorzien van een LED scherm waarop de waterhoogte in de peilbuis is af te 

lezen. De afstand wordt afgebeeld in meters met 2 decimalen na de punt. Het product heeft een enkele knop voor 

de bediening.

Meting

Druk de bedieningsknop kort in voor het uitvoeren van een meting. Indien recht op de peilbuis geplaatst zal de 

meting gedurende 6 seconden af te lezen zijn. Indien de LevelSpy niet kan meten (bijv. omdat de LevelSpy niet op 

de peilbuis is geplaatst) toont de LevelSpy geen waarden maar enkel liggende streepjes in het display.

Positioneren

Voor optimaal gebruik van de LevelSpy waterlevel indicator is het 

van belang dat de LevelSpy (1) loodrecht op de peilbuis (2) wordt 

gepositioneerd. Voorkom dat de LevelSpy schuin wordt geplaatst 

alvorens de meting wordt gestart. 

Duw de meetkop stevig op de peilbuis. Bij het onjuist positioneren 

van de LevelSpy neemt de meetnauwkeurigheid af. Op de afbeelding 

wordt de juiste plaatsingswijze weergegeven.
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Onderhoud 

Batterijen verwisselen

Let erop dat bij het verwisselen van de batterijen uitsluitend AA 

Alkaline 1.5V batterijen worden gebruikt. Het batterijcompartiment 

bevindt zich aan de achterzijde van de LevelSpy. Door de twee 

schroeven los te draaien en het klepje af te nemen is het mogelijk 

de batterijen te vervangen. Let op de batterijsymbolen in het 

compartiment voor het juist plaatsen van de batterijen.

Schoonmaken

De LevelSpy kan het best worden schoongemaakt met een goed uitgeknepen vochtige doek. Gebruik voor het 

schoonmaken een gewoon, niet agressief, schoonmaakmiddel. Vermijd een overvloedige hoeveelheid water in de 

meetkop.

Datum controleren 

De LevelSpy maakt gebruik van een datumtabel. De fabrieksingestelde datum kan gecontroleerd worden door de 

knop van de LevelSpy enkele seconden in te drukken. De datumweergave kan tot maximaal 2 dagen verschillen 

met de werkelijke datum. Indien deze meer dan 2 dagen verschilt met de actuele

datum, gelieve contact op te nemen met de leverancier.

Service / garantie 

De fabrikant geeft op dit product 1 jaar garantie. Deze garantie heeft betrekking op alle wezenlijke defecten aan 

het toestel, die aanwijsbaar op materiaal- of fabricagefouten berusten. Garantie vindt plaats door de levering van 

een vervangend product, naar onze keuze, indien aan de

volgende voorwaarden is voldaan:

- Het apparaat werd vakkundig en volgens de adviezen in de gebruiksaanwijzing behandeld.

- Noch de koper, noch een derde persoon heeft getracht het apparaat te repareren.

Deze garantie van de producent heeft geen betrekking op de ten aanzien van de handelaar/verkoper bestaande 

aansprakelijkheid. Stuur in geval van storing het defecte apparaat en een beschrijving van de storing ongefran-

keerd op naar: 

VRM bv

Antwoordnummer 1365

7300VB Apeldoorn
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Productspecificaties 

LevelSpy water level indicator                                     een innovatie van VRM development

Artikelcode 720500

Meetbereik Geschikt voor peilbuis ø 25mm tot 63mm, meetbereik tot 20m

Meetnauwkeurigheid +/- 1cm

Batterijen 2 x AA Alkaline 1.5V

Batterijduur Tot 5000 metingen

Afmetingen (LxWxH) 255mm x 58mm x 58mm

Gewicht 190g (incl. batterijen)

Materiaal ABS / PC

Waterbestendigheid IP-x4


