
Gebruiksaanwijzing



Inhoud 

1. Besturingseenheid 
2. 2 Transducers 
3. 1x 8 meter kabel 
4. 1x 2 meter kabel 
5. Bison Fast Fix 

Let op: als de doos schade vertoont, claim dan binnen 24 uur na levering bij de vervoerder en bewaar de 
beschadigde verpakking totdat de vertegenwoordiger van de vervoerder deze heeft geïnspecteerd. 

Neem indien nodig contact op met H2O Marine voor verdere hulp.

Dimensies 

Besturingseenheid: LxBxH 300x190x70mm 

Transducer: Diameter 89 mm, hoogte 83 mm, gewicht 1100 gram 

Gemiddeld stroom verbruik : 13 Watt

Installatie van de besturingseenheid 
Plaats de besturingseenheid zodanig dat u toegang heeft tot een 12 of 24 Volt DC-stroombron en de 
transducer kabels kunt leggen. 

Identificeer een geschikte locatie voor de besturingseenheid: 
Schoon en droog 
Goed geventileerd 
Omgevingstemperatuur van -10° C (14° F) en 50° C (122° F) 
Beschermd tegen zwevende deeltjes, vocht en vuil. 

Sluit de schakelkast aan op een 12/24 Volt DC stroombron. Let op polariteit! 
Rood - positief 
Zwart - negatief 



Installatie van de transducers 

Een juiste installatie van de transducers is cruciaal voor de effectiviteit van het systeem. 

INSTRUCTIE VIDEO 

Identificeer een geschikte locatie voor de transducers: 
Direct aan de binnenzijde van de romp, bij een soft-core of sandwich romp dient deze op de buitenschaal 
te worden geplaatst! 
Plek met min. diameter van 89 mm 
Vlak oppervlak 

1. Gebruik een schuurmachine om alle coating te verwijderen en de plek zo vlak/gelijkmatig mogelijk te 
maken 

2. Reinig de plek en het trilmembraan van de transducer grondig met aceton of een soortgelijk 
reinigingsmiddel. Raak deze oppervlakken niet aan na het reinigen. Als je dat per ongeluk hebt gedaan, 
maak dan opnieuw schoon! 

3. Breng de lijm royaal aan op het transducer membraan en zorg ervoor dat het hele oppervlak gelijkmatig 
bedekt is. De lijmlaag moet voldoende dik zijn om alle mogelijke oneffenheden op te vangen van de plek 
die u voor de transducer heeft voorbereid. U hoeft het schroefdraad gat in het transducer membraan niet af 
te dekken. Zorg ervoor dat er geen luchtbellen kunnen ontstaan tussen het membraan van de transducer en 
het oppervlak waarop deze wordt gelijmd 

4. Plaats de transducer direct na het aanbrengen van de lijm op het oppervlak (de lijm hardt zeer snel uit) 

5. Druk de transducer lichtjes aan, zorg ervoor dat de lijm volledig is uitgespreid, zorg ervoor dat er geen 
luchtbellen zijn en absorbeer eventuele oneffenheden van het oppervlak waarop de transducer is gelijmd. U 
zou rondom een beetje lijm onder de transducer uit moeten zien komen 

6. Verwijder de lijm die onder het oppervlak van de transducer uitkwam niet. De Bison Fast Fix hardt in 2 
minuten uit. Om de lijm echter volledig te laten uitharden, moet u 24 uur wachten. Wacht daarom 24 uur 
voordat u de transducer activeert 

7. Als de transducer is geïnstalleerd op een locatie waar deze kan worden blootgesteld aan zeewater, 
smeermiddelen of koelvloeistof, kunt u de lijm beschermen met een maritieme kit. We raden TEC 7 aan. 
Breng na het installeren van de transducer een kit naad aan rondom de voet van de transducer, zodat het 
contact tussen het lijmoppervlak en eventuele vloeistoffen wordt afgesloten.

http://https://www.shipsonic.technology/h2osonicshield/
https://www.shipsonic.technology/h2osonicshield/


Locatie van de transducers

< 15m 15 - 20m 21 - 30m



Bovenkant 
  
1.    Uitgang koelventilator - niet afdekken 

CE certification 
All our products are in conformity with the essential requirements of directives 2004/108/EC (Electromagnetic Compatibility) 2011/65/EC 
(RoHS Directive) and 2006/95/EC (Low Voltage Directive) and their subsequent amendments of the European Parliament and Council. 

CE - test done in accordance with the company: “Globus Benelux Hattem” The Netherlands: 
CE - test ultrasonic anti fouling systems, under the following test norm: 

NEN-EN IEC 61000-6 
ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC)-PART 6-4 
GENERIC STANDARDS – EMMISION STANDARDS FOR INDUSTRIAL ENVIRONMENTS: 
(IEC610000-6-4:2006/A1;2010,IDT) 

Onderkant 
  
1.   Kabel grote ingang Voedingskabel 12/24VDC 
2.   Aan/uit-schakelaar met indicator Aan/Uit 
A.   LED Continu Groen-> Stroom AAN 
B.   LED Uit-> Stroom UIT 
3.   Transducer poortindicator 1/2 
A.   LED knippert Blauw ->  Transducer poort werkt normaal 
B.   LED uit-> Transducer poort fout 
4.   Koelventilator - Niet afdekken 
5.   Transducer poort 1/2
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