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meetplaatsen buiten stomerijen die met Per werken Datum: 060328

WVS versie V02

EXTERN WERKVOORSCHRIFT CCD

Meetplaats
De meetplaats is een punt buiten de stomerij dat grenst aan de stomerij, of een punt waar mogelijk 
damp van de stomerij kan binnendringen en waar personen verblijven of werkzaam zijn en bevindt 
zich in de (directe) omgeving van de stomerij. Het punt van monstername wordt vrij in de buitenlucht 
gepositioneerd op een zodanige wijze dat de lucht er ongehinderd bij kan komen. De monitor mag 
gedurende de meetperiode niet worden verplaatst. De vereiste meetperiode is minimaal 2 weken.

LET OP bij het openen en ophangen!
 niet in de stomerij
 niet door iemand die in de stomerij werkt
 niet bij directe uitblaasopeningen van de stomerij
 niet bij mogelijke andere bronnen waaruit Per-damp kan vrijkomen

Openen
Verwijder het witte deksel en trek aan de sluitring van het blikje en verwijder de bovenkant van het 
blikje. Haal de monitor uit het blikje, laat het doorzichtige plastic afsluitkapje met de twee dopjes in 
het blikje, sluit het blikje en bewaar dit goed (niet in de stomerij). De witte film en plastic ring NIET 
verwijderen. Het serienummer staat op de achterzijde van de monitor, noteer dit op het invulformulier 
en het blikje.

Montage
- pak de bijgeleverde trechter met koordje
- haal een uiteinde van het koordje door het oogje bij de "knijper" van de monitor en zorg dat 

dit oogje in het midden van het koordje komt
- haal de beide uiteinden van het koordje door de tuit van de trechter (vanaf brede naar 

smalle gedeelte)
- plaats de uiteinden afzonderlijk in de aangebrachte sleufjes in het smalle gedeelte
- trek het koord goed aan, zodat de monitor geheel in de trechter valt. Draai indien nodig de 

knijper iets, zodat de knijper in de tuit van de trechter komt. Maak nu met een knoop het 
koord goed vast op de tuit van de trechter

Ophangen
- hang de monitor aan het koordje op de door CCD aangegeven plaats
- noteer de meetplaats en startdatum en starttijd op het invulformulier

Tijdens de meetperiode
- registreer op het invulformulier gedurende de gehele meetperiode elke dag het totaal aantal 

gereinigde charges voor iedere Per-machine afzonderlijk
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Vervolg:

Verwijderen van de monitor

- na de gehele meetperiode (twee weken) moet de monitor direct verwijderd worden
- de monitor niet laten verwijderen door iemand die in de stomerij werkt
- verwijder ter plaatse (dus niet in de stomerij!!!) de plastic ring en de witte film (bv. 

met een muntstuk)
- plaats hierna het kapje op de monitor
- beide afsluitdopjes van het kapje dienen goed gesloten te zijn
- het geheel terugplaatsen in het blikje en hierna het witte deksel aanbrengen

Opsturen
Stuur de monitor in het gesloten blikje met de formulieren en de trechter terug naar: 

CCD bv., Tav. Laboratorium, Postbus 722, 2600 AS  DELFT.
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