
1 
 

 
Instructie voor het plaatsen/wisselen van de ammoniakmeetbuisjes  
 
Geachte wisselaar, 
 
Hierbij ontvangt u de spullen die nodig zijn voor het wisselen van de meetbuisjes ten behoeve van de ammoniakmetingen. 
In de u toegezonden envelop treft u de volgende zaken aan: 

- een setje wegwerphandschoenen (voor ieder te plaatsen buisje 1 paar) 
- een plastic zak met daarin de verzendkokers met meetbuisjes 
- een formulier waarop u datum en tijdstip van  plaatsing en eventuele bijzonderheden vermeldt 
- deze handleiding. 

 
De handelingen die u ter plaatse dient te verrichten staan vermeld op de achterzijde van deze handleiding. 
 
Wanneer u een buisje heeft geplaatst dient u op het bijgevoegde invulformulier de volgende gegevens te vermelden: 

- het buisnummer 
- datum en tijdstip van de plaatsing 
- eventuele opmerkingen (denk hierbij aan zaken die mogelijk van invloed kunnen zijn op de meetresultaten zoals: 

vergeten handschoenen te dragen, buisje laten vallen, buisje beschadigd/verdwenen, etc.) 
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Stap 1: Doe schone wegwerphandschoenen  
aan en draai de witte schroefdop van de 
verzendkoker. 

Stap 2: Haal het nieuwe meetbuisje uit de 
verzendkoker. 

Stap 3: Haal het zwarte beschermdopje van het 
nieuwe meetbuisje Let er hierbij op dat het witte 
dopje op zijn plaats blijft zitten. Druk het witte 
dopje zo nodig even stevig aan. 

Stap 4: Doe het nieuwe meetbuisje tijdelijk even 
terug in de verzendkoker. 

Stap 5: Plaats het zwarte beschermdopje over de 
witte zijde van het gebruikte meetbuisje dat zich 
in de houder in het veld bevindt. 

Stap 6: Neem dit buisje uit de houder in het veld. 
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Stap 7: Haal het nieuwe meetbuisje weer uit de 
verzendkoker. 

Stap 8: Plaats het gebruikte meetbuisje in de 
verzendkoker. 

Opmerking: de opeenvolgende series buisjes zullen een afwijkende kleur hebben om vergissing 
tijdens het wisselen te voorkomen. Zie voor de juiste kleur de achterzijde van het invulformulier. 

Stap 10: Schroef de witte dop weer op de 
verzendkoker 

Stap 9: Op het buisje zit een barcode. Plaats het nieuwe meetbuisje zodanig in de houder dat 
de barcode aan de dichte zijde van de houder zit. Let er ook op dat de witte kant 
van het meetbuisje aan de onderzijde zit. 
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