Environmental Monitoring Case
Beschermkoker

SPECIFICATIES
Avallo Advies B.V. heeft, speciaal voor telemetrische apparatuur
en grondwatermonitoring, een robuuste zwarte beschermkoker
ontwikkeld.
•	
De beschermkoker is standaard voorzien van RVS-ankers

waardoor deze stevig in de ondergrond geplaatst kan worden;
• De deksel is volledig afneembaar;
• In de beschermkoker kan een uniek cilinderslot geplaatst worden,

waardoor deze eenvoudig af te sluiten is;
•	
Met een buiten diameter van Ø 200 mm is er voldoende werkruimte

in de koker voor het plaatsen van apparatuur;
•	
De neutrale zwarte kleur is geen hinderlijke verschijning in

bijvoorbeeld natuurgebieden & bermen;
• Materiaal is 100% gerecycled PE;
• Doordat de koker en dop van kunststof zijn heeft de

telemetrische apparatuur geen hinder op bereik;
•	
De ronde bovenkant van de kap zorgt ervoor dat er

niets op blijft liggen en/of op gezet kan worden,
vandalisme-proof.
Houten
beschermpaal
LENGTE:
1,10m

MATERIAAL:

Cilinderslot

PE

DIAMETER

Typeplaatje

200mm
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Environmental Monitoring Case
Mogelijke aanvullende
producten

• Op maat gemaakte logger klem;
•	
Duurzaam houten beschermpalen:
beschermen de koker tegen omrijden;

•	
Typeplaatjes van PE met daarop
informatie betreffende het meetpunt;
•	
Serie-cilindersloten: al uw beschermkokers voorzien van hetzelfde slot;
•	
Indien geen cilinderslot gewenst kan de
koker ook voorzien worden van een slotplaat met veiligheids-torxbout;
• Geïntegreerde Puck antenne in deksel;

• Deksel met zonnepaneel.

Specificaties typeplaatje
• Materiaal is 100% gerecycled PE;
•	
Te voorzien van uw logo en eventueel
uniek meetpuntnummer;
•	
Vast te zetten met popnagels (eenvoudig
in het veld aan te brengen).

Bij interesse komen wij onze EMC graag aan u presenteren.
U kunt contact opnemen telefonisch of per mail:
06 443 008 00
tom@avallo.nl

Voorbeeld typeplaatje

Mogelijke diensten
• Plaatsen peilbuizen;
•	
Plaatsen oppervlaktewatermeetpunten;
• Inrichten grondwatermeetnetten;
• Leveren en aansluiten online portal;
• Installatie & onderhoud.
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