
Leica DD120, DD130 sorozat
vezetékkutatók és tartozékok

Felhasználói Kézikönyv
Verzió 1.0
Magyar



Bevezetés
Gratulálunk a Leica Detection termék megvásárlásához.

Ez a Kézikönyv tartalmazza a fontos biztonsági előírásokat, illetve a műszer felállí-
tására és működtetésére vonatkozó utasításokat. További információkért nézze át
a "1 Biztonsági Előírások" c. fejezetet.
Olvassa el figyelmesen a Felhasználói Kézikönyvet, mielőtt a műszert bekapcsolja.

Az Ön műszerének a modell- és sorozatszáma a műszer talpán van jelölve.
Mindig hivatkozzon erre az információra, amikor kapcsolatba lép a saját márkakép-
viseletével vagy a Leica Geosystems felhatalmazott szervizközpontjával.

Ez a kézikönyv minden Leica Detection DD120, DD130 sorozatú vezetékkutatóra,
DA sorozatú jelgenerátorokra és felkutatási tartozékra érvényes. Az egyes model-
lek közötti különbségeket jelezzük és leírjuk.

Név Leírás/Formátum

Leica DD120, DD130
sorozatú vezetékkutatók
és tartozékok gyors
útmutatója

Áttekintést nyújt a műszerről, a technikai
adatokkal és a biztonsági utasításokkal
együtt. Szándék szerint olyan, mint egy
gyors, terepi referencia útmutató.

ü ü

Leica DD120, DD130
sorozatú vezetékkutatók
és tartozékok felhaszná-
lói kézikönyve

A műszer alap szinten való működtetésé-
hez minden szükséges ismertető megta-
lálható a Felhasználói Kézikönyvben.
Áttekintést nyújt a műszerről, a technikai
adatokkal és a biztonsági utasításokkal
együtt.

ü

Minden Leica DD120, DD130dokumentációra/szoftverre vonatkozó informá-
cióért forduljon a következő forrásokhoz:
• Leica USB dokumentációs kártya
• https://myworld.leica-geosystems.com

A myWorld@Leica Geosystems (https://myworld.leica-geosystems.com) oldal
széleskörű szolgáltatásokat, információs és oktatási anyagokat kínál.
Közvetlen hozzáféréssel a myWorldhez hozzáfér lényeges szolgáltatásokhoz, ami-
kor Önnek kényelmes.
Szolgáltatás Leírás
myProducts Adjon hozzá minden terméket myWorld profiljához,

melyet Ön vagy az Ön vállalatának birtokában van,
hogy felfedezhesse a Leica Geosystems világát! Tekin-
tse meg az Ön eszközeire vonatkozó részletes informá-
ciókat, frissítse az eszközeit a legutolsó szoftverrel, és
maradjon naprakész a legfrissebb dokumentáció segít-
ségével.

Vásárlás

Termék azonosítás

Ennek a kézikönyvnek
az érvényessége

Rendelkezésre álló
dokumentáció
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Szolgáltatás Leírás
myService Nézze meg az Ön aktuális szerviz státuszát és az

összes szervizelési előzményét Leica Geosystems
szervizközpontban. Érje el a végrehajtott javításokra
vonatkozó részletes információkat és töltse le a leg-
újabb kalibrációs tanúsítványokat és javítási szervízri-
portokat.

mySupport Hozzon létre új support kívánságokat a termékére
vonatkozóan, amelyeket a helyi Leica Geosystems Ter-
méktámogatási Csoport fog megválaszolni. Tekintse
meg a teljes saját support történetét és nézze át az
egyes kérdéseire vonatkozó részletes információkat
abban az esetben, ha hivatkozni szeretne az előző sup-
port kérdéseire.

myTraining Szélesítse a termékről való ismereteit a Leica Geosys-
tems Campus segítségével - Információ, Tudás, Tré-
ning. Tanulmányozza a legfrissebb online oktatási
anyagokat a saját termékeire vonatkozóan, és jelent-
kezzen az Ön országában rendezett szemináriumokra
vagy kurzusokra.

myTrustedServices Adja hozzá előfizetéseit a Leica Geosystems Megbíz-
ható Szolgáltatásokhoz, a biztonságos szoftver szolgál-
tatásokhoz, ami majd segít az Ön munkafolyamatait
optimalizálni és az Ön hatékonyságát növelni.
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1 Biztonsági Előírások
1.1 Általános

VESZÉLY
Helytelen elektromos beállítás
Előfordulhat, hogy a vezetékkutató nem érzékeli az elektromos közműveket Elekt-
romos módban.
Óvintézkedések:
▶ Használat előtt ellenőrizze, hogy a műszer az Ön országában használt frek-

venciára van beállítva. A lehetőségek 50 vagy 60 Hz.
▶ További információért forduljon az "A Hálózati frekvenciák világszerte" c. feje-

zethez.
▶ Ha a mértékegység nem az Ön régiójának megfelelően van beállítva, keresse

fel a forgalmazóját vagy a Leica Geosystems hivatalos márkaképviseletét.

A következő előírások figyelembevételével a termékért felelős személy és az
aktuális felhasználó ismerni fogja és képes lesz megelőzni az üzemeltetés során
felmerülő kockázatokat.
A termékért felelős személynek gondoskodnia kell arról, hogy minden felhasználó
megértse és betartsa ezeket az előírásokat.

A figyelmeztető üzenetek létfontosságú részét képezik a műszer biztonsági kon-
cepciójának. Akkor jelennek meg, ha veszélyek vagy veszélyes helyzetek léphet-
nek fel.
A figyelmeztető üzenetek...
• felhívják a felhasználó figyelmét a termék használatát érintő közvetlen és köz-

vetett veszélyekre.
• általános szabályokat tartalmaznak a viselkedésre vonatkozóan.

A felhasználók biztonsága érdekében minden biztonsági utasítást és üzenetet szi-
gorúan figyelni és követni kell! Ezért a kézikönyvet mindig, minden olyan személy
részére elérhető helyen kell tartani, aki az itt szereplő feladatok bármelyikét végzi.
A VESZÉLY, FIGYELMEZTETÉS, VIGYÁZAT és ÉRTESÍTÉS szabványos jelző
szavak a személyi sérüléshez vagy anyagi kárhoz kapcsolódó veszély és kockázat
szintjének beazonosítására. Az Ön biztonsága érdekében nagyon fontos, hogy elo-
lvassa és megértse a következő táblázatban foglalt különféle jelzőszavakat és
azok definícióit! Kiegészítő biztonsági információs szimbólumok és kiegészítő szö-
vegek is előfordulhatnak a figyelmeztető üzenetekben.
Típus Leírás

VESZÉLY
Közvetlen kockázatos szituációt jelez, amelyet
ha nem kerül el, halált vagy súlyos sérülést
eredményezhet.

FIGYELMEZTETÉS
Egy lehetséges kockázatos szituációt jelez,
vagy nem szándékolt használatot, amelyet ha
nem kerül el, halált vagy súlyos sérülést ered-
ményezhet.

Leírás

A figyelmeztető
üzenetekről

6 Biztonsági Előírások



Típus Leírás

VIGYÁZAT
Potenciálisan veszélyes szituációt, vagy nem
rendeltetésszerű használatot jelez, melyet ha
nem kerül el, kisebb vagy közepes sérüléshez
vezethet.

ÉRTESÍTÉS Olyan potenciálisan veszélyes szituációt vagy
nem tervezett használatot jelez, amelyet ha
nem kerül el, számottevő anyagi, pénzügyi és
környezeti károkat eredményezhet.

☞ Fontos szakaszok, melyekhez a gyakorlatban
ragaszkodni kell, mivel ezek teszik lehetővé a
termék műszakilag helyes és hatékony módon
való használatát.

1.2 A Használat Meghatározása
A termékek a következő alkalmazásokra vannak szánva:

Általános
• Föld alatti közművek, fém vezetékek és csövek felkutatása és helyük megha-

tározása.

Vezetékkutató
• A vezetékek felkutatása és lokalizálása a megfelelő tartozékok vagy jelgenerá-

tor használatával.
• Föld alatti közművezeték vagy a tartozék mélységének becslése.

• Az utasítások tartalmán kívüli termékhasználat.
• A tervezett használaton és határértékeken kívüli használat.
• Biztonsági rendszerek üzemen kívül helyezése.
• Veszélyre figyelmeztető jelzések eltávolítása.
• A termék felnyitása szerszámok, például csavarhúzó segítségével, kivéve, ha

ez kimondottan nem engedélyezett bizonyos műveletekhez.
• A termék átalakítása vagy módosítása.
• Nem rendeltetésszerű kezelés utáni használat.
• A termékek használata nyilvánvalóan felismerhető sérülésekkel vagy szerke-

zeti hibákkal.
• Más gyártók tartozékainak használata a Leica Geosystems határozott előzetes

jóváhagyása nélkül.
• Nem kielégítő biztonsági felügyelet a munkaterületen.

1.3 Használati Korlátok
Minden olyan környezetben használható, mely alkalmas tartós emberi tartózko-
dásra, viszont agresszív légkörben, vagy robbanásveszélyes környezetben nem
használható.

Javasolt használat

Előrelátható nem ren-
deltetésszerű használat

Környezet
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FIGYELMEZTETÉS
Munkavégzés veszélyes területeken vagy elektromos berendezések közelé-
ben vagy hasonló helyzetekben.
Életveszély.
Óvintézkedések:
▶ A helyi biztonsági hatóságokkal és biztonsági szakemberekkel kapcsolatba

kell lépnie a termékért felelős személynek ilyen körülmények között.

1.4 Felelősség
A Leica Geosystems AG, CH-9435 Heerbrugg, továbbiakban úgy hivatkozva rá,
mint Leica Geosystems a felelős a termék teljesen biztonságos állapotban való
szállításáért, beleértve a kézikönyvet és az eredeti tartozékokat is.

A termékért felelős személynek a következő kötelességei vannak:
• Tisztában kell lennie a termékre vonatkozó biztonsági előírásokkal és a hasz-

nálati utasítás tartalmával.
• Meg kell bizonyosodnia arról, hogy a terméket az utasításoknak megfelelően

használják.
• Ismernie kell a biztonságra és a baleset-megelőzésre vonatkozó helyi szabá-

lyokat.
• Haladéktalanul tájékoztatnia kell a Leica Geosystems céget, ha a termék vagy

az alkalmazások megbízhatatlanná válnak.
• Meg kell bizonyosodnia arról, hogy a termék működtetésére vonatkozó nem-

zeti törvények, szabályzatok és feltételek ki vannak elégítve és teljesülnek.

1.5 A Használat Kockázatai (Veszélyei)
1.5.1 Általános

ÉRTESÍTÉS
A termék leejtése, nem rendeltetésszerű használata, módosítása és hosszú
ideig való tárolása, illetve szállítása
Ügyeljen a téves mérési eredményekre.
Óvintézkedések:
▶ Időszakonként hajtson végre teszt méréseket, és végezze el a Felhasználói

Kézikönyvben jelzett terepi igazításokat, különösen a normálistól eltérő hasz-
nálatnak alávetett termék esetében, valamint a fontos mérések előtt és után.

VESZÉLY
Az elektromos áramütés kockázata miatt elektromos létesítmények, például erős-
áramú kábelek, villamos vasútvonalak közelében a termék használata veszélyes.
Óvintézkedések:
▶ Maradjon biztonságos távolságra az elektromos berendezésektől. Ha feltétle-

nül szükséges, hogy ilyen környezetben dolgozzon, először lépjen kapcsolatba
azzal a biztonsági hatósággal, aki az elektromos berendezésekért felelős, és
kövesse az ő utasításaikat.

A termék gyártója

A termékért felelős sze-
mély
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FIGYELMEZTETÉS
A feszültség alatt lévő elektromos vezetékeken vagy azok közelében való munka-
végzés miatt áramütést szenvedhet.
Óvintézkedések:
▶ Ne lépje túl a készülék ajánlott értékeit, és kövesse a használati utasításokat.
▶ Ellenőrizze a készülék kábeleit és tartozékait, hogy nincs-e rajtuk sérülés, és

azokat rendeltetésszerűen használja.
▶ Ne dolgozzon feszültség alatt lévő elektromos vezetékeken, ha nincs megfe-

lelő végzettsége.
▶ Használjon a vezeték feszültségének és áramerősségének megfelelő személyi

védőfelszereléseket.
▶ Jól kell ismernie a biztonságra és a baleset-megelőzésre vonatkozó nemzeti

és munkaszabályzatokat.

FIGYELMEZTETÉS
A figyelem elvonása/elterelődése
Dinamikus alkalmazások során, pl. kitűzés, mindig fennáll a balesetveszély, ha a
felhasználó nem szentel figyelmet a környező feltételeknek, pl. akadályoknak, föld-
kitermelésnek vagy járműforgalomnak.
Óvintézkedések:
▶ A termékért felelős személynek tudatosítania kell minden felhasználóban a

fennálló veszélyeket.

FIGYELMEZTETÉS
A pozitív jelzés hiánya nem jelent garanciát arra, hogy az adott helyen valóban
nincs közművezeték.
Egyes közművezetékek nem bocsátanak ki érzékelhető jelet.
A vezetékkutató a nem fémből készült vezetékeket, pl. víz-, vagy gázművek által
használt műanyag cső, csak a megfelelő kiegészítőkkel együtt használva mutatja
ki.
Óvintézkedések:
▶ Mindig óvatosan végezze az ásást.

FIGYELMEZTETÉS
A vezetékkutatón lévő mért mélység eltérhet a vezeték tényleges mélységétől
A mélység mérésekor a mélység a vezeték középpontjáig vagy a vezetékben lévő
szondáig tartó távolság. A vezeték átmérőjétől függően a mért mélység eltérhet a
vezeték tényleges mélységétől. Ez kifejezetten akkor érvényes, ha a mélység
becslésére szolgáló jelet nagy átmérőjű csőben vagy vezetékben lévő szonda
sugározza.
Óvintézkedések:
▶ Mindig vegye figyelembe a vezeték megengedett átmérőjét.

Biztonsági Előírások 9



FIGYELMEZTETÉS
A munkaterület nem megfelelő biztosítása.
Ez veszélyes helyzetek kialakulásához vezethet, például forgalomban, építési terü-
leteken és ipari létesítményeknél.
Óvintézkedések:
▶ Mindig bizonyosodjon meg afelől, hogy a mérési terület megfelelően biztosí-

tott.
▶ Tartsa be a munkavédelmi, a baleset-megelőzési és a közlekedési szabályo-

kat.

FIGYELMEZTETÉS
Az akkumulátorokat ért kedvezőtlen mechanikai befolyásoló tényezők
Az elemek/akkumulátorok szállítása és kezelése során nemkívánatos mechanikai
hatás léphet fel, ami tűzveszélyt jelent.
Óvintézkedések:
▶ A termék szállítása vagy hulladékkezelése előtt merítse le az elemeket/akku-

mulátorokat a műszer által, amíg teljesen lemerülnek.
▶ Amikor az elemeket/akkumulátorokat szállítja vagy poggyászként szállíttatja, a

termék felügyeletével megbízott személynek meg kell bizonyosodnia arról,
hogy a vonatkozó nemzeti és nemzetközi törvények és szabályok át lettek
tanulmányozva.

▶ A szállítás vagy poggyászként való szállíttatás előtt lépjen kapcsolatba a helyi
utas vagy teheráru szállító társasággal.

FIGYELMEZTETÉS
Vészjelzés lehet a jelgenerátor kimeneténél, ha csatlakozás módban használja,
valamint a csatlakoztatott tartozékokon és feszültség alatt lévő elektromos veze-
téknél.
Óvintézkedések:
▶ Óvatosan járjon el, amikor feszültségnek kitett vagy nem szigetelt csatlakozá-

sokat vizsgál. Értesítse a többieket, akik esetleg a vezetéken vagy annak köz-
elében dolgoznak.

FIGYELMEZTETÉS
Az akkumulátorok a nagyfokú mechanikai erőnek, magas környezeti hőmér-
sékletnek vagy folyadékba merítésnek való kitétele
Ez az akkumulátornál szivárgást, tüzet vagy robbanást okozhat.
Óvintézkedések:
▶ Védje az akkumulátorokat/elemeket a mechanikai hatásoktól és a magas kör-

nyező hőmérséklettől. Ne dobálja az akkumulátorokat/elemeket, vagy merítse
azokat folyadékokba.
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FIGYELMEZTETÉS
Az akkumulátor saruinak rövidzárlata
Ha az akkumulátorsaruk rövidre vannak zárva, pl. ékszerrel, kulccsal, fémtartalmú
papírral vagy más fémekkel érintkezve, az akkuk túlmelegedhetnek és sérülést
vagy tüzet okozhatnak, pl. zsebben való szállításkor vagy tároláskor.
Óvintézkedések:
▶ Győződjön meg arról, hogy az akkumulátorsaruk nem érintkeznek fémtárgyak-

kal.

FIGYELMEZTETÉS
A termék engedély nélküli felnyitása
A következő cselekedetek bármelyike áramütést okozhat Önnek:
• A feszültség alatt levő alkotóelemek érintése
• A termék nem megfelelő javítási kísérlet utáni használata
Óvintézkedések:
▶ Ne nyissa fel a terméket!
▶ Ezeket a termékeket kizárólag a Leica Geosystems hivatalos szervizközpontjai

javíthatják.

FIGYELMEZTETÉS
Szabálytalan ártalmatlanítás
Ha a terméket helytelenül kezelik, a következők történhetnek:
• Ha a polimer részek megégnek, mérgező gáz fejlődhet, aminek a belégzése

károsíthatja az egészséget.
• Ha az akkumulátorok károsodnak vagy erősen túlmelegszenek, akkor felrob-

banhatnak és mérgezést, égést, rozsdásodást vagy környezet szennyeződést
okozhatnak.

• Ha a termék felelőtlen kezelésével Ön lehetővé teszi jogosulatlan személyek-
nek, hogy azt a rendelkezésekkel ellentétesen használják, önmagukat és egy
harmadik felet súlyos sérülés kockázatának tesz ki, valamint az okozott kör-
nyezet szennyezésért felelősségre vonható és elszámolással tartozik.

Óvintézkedések:
▶ A terméket tilos a háztartási hulladékokkal együtt kidobni.

Kezelje a terméket helyesen, az Ön országában hatályban
levő nemzeti rendelkezéseknek megfelelően.
Mindig előzze meg, hogy a termékhez jogosulatlan szemé-
lyek hozzáférjenek.

A termék speciális kezelésére és a hulladékkezelésre vonatkozó információ-
kért forduljon a Leica Geosystems viszonteladójához.
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FIGYELMEZTETÉS
Szakszerűtlenül javított berendezés
Fennáll a kockázata a felhasználók sérülésének és a berendezés károsodásának,
ha nincs meg a megfelelő szaktudás a szereléshez.
Óvintézkedések:
▶ Ezeket a termékeket kizárólag a Leica Geosystems hivatalos szervizközpontjai

javíthatják.

1.5.2 A termék használata jelgenerátorral

VESZÉLY
Jelgenerátor-csíptető rögzítése feszültség alatt lévő vezeték köré
Ha jelgenerátor-csíptetőt rögzít feszültség alatt lévő vezeték köré, veszélyes jel
lehet jelen a vezetéken a jelgenerátor csatlakozódugaszánál, ami áramütést okoz-
hat.
Óvintézkedések:
▶ Ne rögzítsen jelgenerátor-csíptetőt olyan feszültség alatt lévő vezeték köré,

amelynek nincs szigetelése vagy szigetelése sérült.
▶ Mindig gondoskodjon arról, hogy a jelgenerátor csatlakozódugasza a jelgene-

rátorra legyen csatlakoztatva, mielőtt a jelgenerátor-csíptetőt a feszültség alatt
lévő vezeték köré rögzíti.

VESZÉLY
Jelgenerátor kábelkészletének csatlakoztatása feszültség alatt lévő vezetékre
A jelgenerátor kábelkészletének feszültség alatt lévő vezetékre csatlakoztatása
áramütést okozhat.
Óvintézkedések:
▶ Soha ne csatlakoztassa a jelgenerátor kábelkészletét közvetlenül feszültség

alatt lévő vezetékre.

VESZÉLY
Jelgenerátor kimenő teljesítménye
A jelgenerátor potenciálisan halálos feszültséget bocsáthat ki!
Óvintézkedések:
▶ Figyelmesen és óvatosan járjon el, amikor a jelgenerátor maximális kimenő

teljesítményét használja.
▶ Óvatosan járjon el, amikor feszültségnek kitett vagy nem szigetelt csatlakozá-

sokkal foglalkozik, ideértve a jelgenerátor csatlakozó kábelkészletét, a földelő
karót és a vezetékhez való csatlakozást.

▶ Értesítse a többieket, akik esetleg a vezetéken vagy annak közelében dolgoz-
nak.
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FIGYELMEZTETÉS
A jelgenerátor akkumulátorának kivétele
Ha kiveszi a jelgenerátor akkumulátorát, az áramütést okozhat Önnek.
Óvintézkedések:
▶ Kapcsolja ki a jelgenerátort és húzza ki a kábelkészletet vagy a tartozékokat a

csatlakozóaljzatból, mielőtt kiveszi az akkumulátort.

FIGYELMEZTETÉS
A jelgenerátor akkumulátora hosszabb használat után felforrósodhat.
Égési sérülés veszélye.
Óvintézkedések:
▶ Ne érintse meg a forró akkumulátort.
▶ Tegye lehetővé az akku csomag számára, hogy lehűljön, mielőtt kiveszi.

1.6 Elektromágneses Kompatibilitás (EMC)
Az Elektromágneses Kompatibilitás kifejezés jelenti az eszköz azon képességét,
hogy zökkenőmentesen működik egy olyan környezetben, ahol elektromágneses
sugárzás és elektrosztatikus kisülés van jelen, és anélkül üzemel, hogy elektro-
mágneses zavart okozna más készülékekben.

FIGYELMEZTETÉS
Elektromágneses sugárzás
Az elektromágneses sugárzás zavarokat okozhat más berendezésekben.
Óvintézkedések:
▶ Habár a termék megfelel a szigorú szabályoknak és szabványoknak, amelyek

érvényben vannak erre a témára tekintettel, a Leica Geosystems nem tudja
teljes mértékben kizárni annak lehetőségét, hogy más eszközöket esetleg nem
fog megzavarni.

VIGYÁZAT
A termék használata más gyártótól származó tartozékokkal. Például terepi
számítógépek, személyi számítógépek vagy egyéb elektronikai eszközök,
nem szabványos kábelek vagy külső akkumulátorok használata
Ez zavarokat okozhat más berendezésekben.
Óvintézkedések:
▶ Csak a Leica Geosystems által javasolt berendezéseket és tartozékokat hasz-

nálja.
▶ Amikor ezeket a termékkel együtt használja, meg kell, hogy feleljenek az

irányelvek és szabványok által előírt szigorú követelményeknek.
▶ Ha személyi számítógépeket, kétutas rádiókat vagy más elektronikus berende-

zéseket használ, szenteljen figyelmet a gyártó által nyújtott elektromágneses
kompatibilitási információknak.

Leírás
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VIGYÁZAT
Intenzív elektromágneses sugárzás. Például rádióadók, transzponderek, két-
utas rádiók vagy dízel generátorok közelében
Habár a termék megfelel az e tárgyban érvényben levő szigorú előírásoknak és
szabványoknak, a Leica Geosystems nem tudja teljes mértékben garantálni, hogy
a termék működését más termékek esetleg nem zavarják.
Óvintézkedések:
▶ Ellenőrizze az ilyen körülmények között mért adatok elfogadhatóságát.

VIGYÁZAT
Elektromágneses sugárzás a kábelek szakszerűtlen csatlakoztatása miatt
Ha a termék úgy van működtetve, hogy a csatlakozó kábeleknek a két vége közül
csak az egyik van illesztve, pl. külső tápvezeték, interfész eszköz vezetékei, az
elektromágneses sugárzás meghaladhatja az engedélyezett szintet, és más ter-
mékek helyes működését károsan befolyásolhatja.
Óvintézkedések:
▶ A műszer használata közben a csatlakozó kábelek mindkét végét csatlakoz-

tatni kell, pl. külső akkumlátor és műszer, illetve személyi számítógép és
műszer között.

FIGYELMEZTETÉS
A termék rádió vagy digitális mobil telefon eszközzel való használata
Az elektromágneses mezők zavart okozhatnak más készülékekben, berendezé-
sekben, orvosi eszközökben, pl. szívritmus-szabályozók vagy hallókészülékek,
illetve repülőgépekben. Hatással lehet még az emberekre és az állatokra is.
Óvintézkedések:
▶ Annak ellenére, hogy a termék megfelel a szigorú ide vonatkozó előírásoknak,

Leica Geosystems nem zárhatja ki teljesen annak a lehetőségét, hogy más
eszközt zavarjon vagy hogy emberekre és állatokra hatással legyen.

▶ Ne működtesse a terméket rádió vagy digitális mobiltelefon eszközökkel
üzemanyagtöltő állomások vagy kémiai üzemek környezetében, vagy más
területeken, ahol fennáll a robbanásveszély kockázata.

▶ Ne működtesse a terméket rádió vagy digitális mobiltelefon eszközökkel orvosi
berendezések közelében.

▶ Ne működtesse a terméket rádió vagy digitális mobiltelefon eszközökkel repü-
lőgépeken.

▶ Ne használja a beépített rádiós vagy digitális mobiltelefon adatátviteli eszköz-
zel a terméket hosszú ideig a teste közvetlen közelében.

1.7 FCC Nyilatkozat, Alkalmazható az USA-ban

☞ A szürkére színezett rész lent csak a rádió nélküli termékekre alkalmaz-
ható.
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FIGYELMEZTETÉS
Ezt a berendezést tesztelték, és az FCC törvény 15. rész szerint egy class B
osztályú digitális készülék határértékeivel megegyezőnek találták.
Ezen határértékek úgy lettek tervezve, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a
káros zavaró hatás ellen egy lakossági berendezésben.
Ez a berendezés létrehozza, használja és sugározhatja a rádió frekvenciás ener-
giát, és ha nincs az utasításoknak megfelelően beállítva és használva, a rádió
kapcsolatban ártalmas zavart okozhat. Ennek ellenére nincs garancia arra, hogy
a zavaró hatás nem fog előfordulni egy rendkívüli telepítésben.
Ha a berendezés káros zavaró hatást okoz a rádiós vagy televíziós vételben,
ami meghatározható a készülék ki és bekapcsolása által, javasoljuk a felhaszná-
lónak, hogy semlegesítse a zavaró hatást a következő intézkedések közül
eggyel vagy többel:
• Változtassa meg az irányát vagy telepítse újra a vevő antennát.
• Növelje a távolságot a berendezés és a vevő között.
• Csatlakoztassa a berendezést egy attól különböző áramköri kivezetéséhez,

mint amihez a vevő csatlakoztatva van.
• Kérjen segítséget az üzletkötőtől vagy egy tapasztalt rádió/TV műszaki sza-

kembertől.

VIGYÁZAT
Olyan változtatások és módosítások nyomán, melyeket a Leica Geosystems előze-
tesen nem hagyott jóvá, a felhasználó jogosulatlanná válhat a készülék használa-
tára.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, 
including interference that may cause undesired operation.

Leica Geosystems AG
CH-9435 Heerbrugg
Made in the UK

Type: Art. No.: S. No.:

Power:     9V + / 200mA max.
                                     Alkaline
                   6x LR6(AA)

0016740_001

 Címkézés 
DD120, DD130 locators
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13298_001

 A DA series jelgenerá-
torok címkézése
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2 A rendszer leírása
2.1 Rendszer Info

A vezetékkutatókat az elektromágneses jelet kibocsátó, föld alatti elektromos veze-
tékek érzékelésére használják. Ez a jel akkor generálódik, amikor elektromos áram
halad keresztül a vezetéken.
A jelgenerátorok megkülönböztetett jelet küldenek a vezetékekre a következő cél-
lal:
• Az érzékelés sikerességének javítása.
• A vezeték útvonalának követése.
• A mélység vagy áramerősség méréséhez.

A tartozékokat azért használjuk a vezetékkutatóval és a jelgenerátorral együtt,
hogy megkeressük a vezetékek helyét, amelyek közül némelyik nem tartalmaz
fémet.
A jelen használati útmutatóban bemutatott vezetékkutatók és jelgenerátorok jelen-
tősen lehetővé teszik a vezetékek detektálását, és segítenek csökkenteni a vezeté-
kátvágás veszélyét és az ezzel járó kockázatokat és költségeket. Azonban az
elektromágneses helymeghatározás attól függ, hogy a vezeték elektromosan
vezető-e (fém), és jelet sugározzon ki, ha áram halad át rajta.

☞ Ne feledje, hogy a vezetékkutató önmagában nem érzékel közművezeté-
ket. Ásás közben óvatosan járjon el. Javasoljuk, hogy olyan biztonsági
rendszert alkalmazzon, amelynek részét képezi a munkák előzetes meg-
tervezése, a közműtérképek használata, a vezetékkutatók és a jelgenerá-
torok használata, valamint egy biztonságos ásási eljárás.

2.2 Rendszer Összetevők
A szállított alkotóelemek a megrendelt csomagtól függnek.

F

i

a b dc e f g h
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a DD120, DD130 vezetékkutatók
b Követő kábel (nem fém követő)
c Jelgenerátor kábelkészlet bővítés
d Helyi csatlakozódugasz
e Jelgenerátor-csíptető
f Jelgenerátor-csíptető
g Szonda
h Szonda

 

Általános leírás

☞

Rendelhető rendszer
alkotóelemek

A rendszer leírása 17



2.3 Vezetékkutató alkotóelemei

a

b
c

d

e

f
0016601_001

 a Kijelző panel
Itt találhatók a működésvezér-
lők.

b Hangszórók 
(bal és jobb oldalra beépítve)
Bekapcsoláskor és jel észlelé-
sekor hangjelzést ad.

c Be-/kikapcsoló billentyű
Nyomja le és tartsa lenyomva a
Vezetékkutató aktiválásához.
Engedje el a billentyűt a kikap-
csoláshoz.

d Akkumulátortartó nyitó-
gombja
A kioldó gomb megnyomásával
nyithatja ki az akkumulátortartó
kamra fedelét, és férhet hozzá
az akkumulátor kamrához.

e Akkumulátor kamra
6 db LR6 (AA) alkáli akkumulá-
tor részére. Ha szükséges,
valamennyi elemet egyszerre
cserélje ki.

f Műszertalp

☞ A műszertalp cserélhető, ha elkopik.
Lépjen kapcsolatba a viszonteladójával vagy a Leica Geosystems fel-
hatalmazott márkaképviselettel.

2.4 Jelgenerátor alkotóelemek

013301_001

b

c

a

d

e

f

 

a Tartozék kamra
b Csatlakozóaljzat
c Akkumulátor kamra és USB

port
d Jeladó billentyűzet
e Hangszóró
f Indukció nyíl

2.5 Li-ion akkumulátor csomag
A Li-ion csomagot a lehető legkevesebb energiatartalommal szállítjuk, és haszná-
lat előtt aktiválni kell.
A Li-ion csomag aktiválásához tegye a következőket:

Az alkotóelemek leírása
- DD120, DD130 veze-
tékkutatók

A jeladó
alkotóelemeinek leírása

Jelgenerátor Li-ion
akkumulátor
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1. Csatlakoztassa a töltő dugóját a töltés
csatlakozóba a csomagon.

14479_001

2. Dugja be a csatlakozót a megfelelő áram-
forrásba.

14480_001

12/24 V

100-240 V

☞ A Li-ion csomagot használat előtt teljesen fel kell tölteni.

Eredmény:
A töltődugasz melletti kis LED gyorsan villogva jelzi az aktiválási folya-
matot, majd lassabban villog, jelezve, hogy a Li-ion csomag aktív és töl-
tődik.

☞ Érvényes a DD120, DD130 vezetékkutatókra és DA jeladókra.
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3 A vezetékkutató használata
3.1 Kijelző panel áttekintése

a

b

c

d

e

f
g
h
i
j
k

l

0016743_001

 a Jel Erősség Kijelző 
Azt jelzi, hogy milyen erősen érzékeli a
Vezetékkutató a jelet (közművezeték).

b Mód Jelzők 
Kijelzi a kiválasztott módot: Elektromos,
Rádió, 8 kHz, 33 kHz, Auto, (512 Hz és
640 Hz a DD130 series modellen). Az
ábra szerint, az aljától a tetejéig.

c Funkció Gomb
A működési mód kiválasztására szol-
gál.

d Fényérzékelő 
A fényviszonyokhoz igazodva automati-
kusan ki- és bekapcsolja a kijelző hát-
térvilágítását.

e Akkumulátor Jelző
Az akkumulátor töltöttségi állapotát jelzi. Ahogy az akkumulátorok leme-
rülnek, egyre kisebb része van megvilágítva. Ha a kijelző teljesen üres, ki
kell cserélni az elemeket.

f Csavarkulcs 
Kijelzi, ha a Vezetékkutató időszakos szervizelést igényel, vagy ha az
egység hibás.

g Numerikus Jelerősség Jelző (SSI)
Statikus Szimbólum: Az SSI munkaképes.
Az SSI ki van kapcsolva.

h Áramerősség Jelző (DD130 series modell)‐Kijelzi annak a vezetéknek
az áramerősségét, amelyikhez a Jelgenerátor csatlakoztatva van. Ez milli-
amperben (mA) van mérve.

i Mértékegység
Kijelzi a jelzés mélységét méterben, lábban vagy inch-ben.

j Kijelző Kiolvasás
Egy alfanumerikus mátrix jelzi a rendszer beállítást és a mélység értéket.

k Mélység Mód Jelzők
Kijelzi egy vezetékhez vagy a Szondához tartozó mélység értékét. A
Mélység ikont használja a műszer a Veszélyes Zóna jelzésére is.

l i Gomb
A felhasználói beállítások elérésére szolgál, illetve a mélység leolvasá-
sára a mélységmérő vezetékkutatóknál.

3.2 A vezetékkutató beállításai
Nyomja le és tartsa lenyomva a gombot a vezetékkutató működtetéséhez.
A vezetékkutató kikapcsolásához engedje fel a gombot.

DD120, DD130 panel
áttekintése

DD120, DD130 be- és
kikapcsolása
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A DD120, DD130 locators műszerek a beállítások széles skáláját ajánlják fel, ame-
lyekkel a felhasználó beállíthatja a saját kedvenceit. A műszer ezenkívül szerviz és
egyéb információkat is közöl az alábbiak szerint:
Beállítás Leírás
EST Végrehajt egy funkció ellenőrzést a lokátor hardverén

és szoftverén, a kijelezés PAS, ha a Vezetékkutató az
előre megadott tűrésen belül van, vagy ERR, ha a
Lokátor nincs a tűrésen belül.

H.Z Be-, vagy kikapcsolja a veszélyzóna jelzését.

VOL Hangerő beállítása (0-tól 10-ig).

HLD Csúcs-érték kijelzési idejének (0 - 5 mp) beállítása.

SSI A Jelerősség numerikus kijelzése.

CST Kijelző kontrasztjának állítása (0 - 15).

M/I Mértékegység kijelzése.

CAL A következő szerviz esedékessége NN/HH/ÉÉ.

CON Forgalmazó/Cég nevének kijelzése.

TEL Forgalmazó/Cég telefonszámának kijelzése.

I.D Üzemeltető nevének kijelzése.

PWR Az elektromos mód regionális beállításainak kijelzése.
További információért forduljon az Hálózati frekvenciák 
világszerte c. fejezethez.

SR# A műszer gyári számának kijelzése.

VER Kijelzi a szoftver verzióját.

LST
(DD130 series
modell)

Beállítja a Vezetékkutatót indítási módba.
Be: A Vezetékkutató az utolsóként használt működési
módban indul el.
Ki: A Vezetékkutató Elektromos módban indul el.

1. Kapcsolja be a vezetékkutatót.

2. Győződjön meg róla, hogy a műszer Elektromos módban van.
Ha szükséges, nyomja meg a Funkció Gombot, hogy kiválassza a
módot.

3. Nyomja az i Gombot addig, amíg a felhasználói beállítások meg nem
jelennek az alfanumerikus kijelzőn.

4. A Funkció Gombbal görgessen a kívánt beállításra.

5. Nyomja meg az i Gombot, hogy kiválassza a beállítást.

Beállítások

A beállítások elérése és
igazolása
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6. Nyomja meg a Funkció Gombot az aktiváláshoz/igazításához.

7. Nyomja meg az i Gombot a mentéshez és kilépéshez.

VESZÉLY
Helytelen elektromos beállítás
Előfordulhat, hogy a vezetékkutató nem érzékeli az elektromos közműveket Elekt-
romos módban.
Óvintézkedések:
▶ Használat előtt ellenőrizze, hogy a műszer az Ön országában használt frek-

venciára van beállítva. A lehetőségek 50 vagy 60 Hz.
▶ További információért forduljon az "A Hálózati frekvenciák világszerte" c. feje-

zethez.
▶ Ha a mértékegység nem az Ön régiójának megfelelően van beállítva, keresse

fel a forgalmazóját vagy a Leica Geosystems hivatalos márkaképviseletét.

F

i

0016745_001

 

1. Ha az akkumulátor állapotjelző teljesen üres, ki kell cserélni az eleme-
ket, vagy újra kell tölteni őket.

2. Nyomja le a kioldó gombot, hogy kinyissa az Akkumulátortartót. Vegye ki
az akkumulátortartó tokot a Vezetékkutatóból.

3. Cserélje ki az összes elemet hat db új LR6 (AA) típusú alkáli elemre,
vagy vegye ki és töltse fel az akkumulátor csomagot, ha újratölthető
akkumulátorok vannak behelyezve.

3.3 Kockázati Zóna
Kiegészítő figyelmeztetést ad föld alatti közművezetékek közvetlen közelségére a
következő módokban:
• Bekapcsoló
• 8 kHz
• 33 kHz
• Automatikus Mód (Csak elektromos módnál)
• 512 Hz és 640 Hz (csak DD130 series modell)

Az akkumulátor cseréje

Leírás
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Státusz
jelző Leírás

Kockázati zóna jelzés bekapcsolva.

Kockázati zóna jelzés be van kapcsolva és éppen riaszt.

Kockázati zóna jelzés kikapcsolva.

3.4 Közművezeték keresése

Kijelző állapota Teszt mintázat Infó a címkén
Hangjelzés Kimenet A tesztsorozat során

0016753_001

Jelerősség kijelző Egymás után sorban
egyszer fölvillannak a
sávjai

Mérési mód kijelző Röviden felvillan

Jelző Ikonok Röviden felvillannak

Akkumulátor jelző A tesztsorozat alatt
végig látható

3.5 Keresés módok

Keresés mód Leírás
Automatikus mód Elektromos és rádió módok kombinált érzékelése.

☞ Ez a mód egylépéses pásztázós keresési
folyamat.

Elektromos mód Ez a mód elektromos kábelek észlelésére szolgál.
☞ Az Elektromos mód a kábelen keresztülá-

ramló elektromos áramtól függ. Ne feledje,
hogy nem minden elektromos kábel észlel-
hető jelet hordoz, ezért súlyos kockázat áll
fenn, pl. ki nem világított utcai lámpák, üres
épületek vagy kiegyensúlyozott háromfázi-
sos kábelek.

Leírás

Elérhető keresési
módok
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Keresés mód Leírás
Rádió mód Ez a mód fémből készült, távközlési és elektronikus

csövek vagy kábelek észlelésére szolgál.
☞ A Rádió mód a rádiótornyokból továbbsugár-

zott rádióhullámoktól függ. Ne feledje, hogy a
jel elérhetősége változhat vagy korlátozott
lehet olyan tényezőktől függően, mint a
telephelyi vezeték, a jel alkalmazása vagy a
rúd/torony rutinszerű karbantartása.

Jelgenerátor mód Jelgenerátorral együtt használatos:
• A vezeték észlelhetőségének javítására.
• Egy adott vezeték követésére.
• A mélység vagy áramerősség méréséhez.

☞ Ügyeljen a következőkre:
• A magasabb frekvenciák könnyebben terjednek a

vezetékeken, mint az alacsonyabbak.
• A magasabb frekvenciák rövidebb távolságot tesz-

nek meg; minél magasabb a frekvencia, annál
kisebb a megtett távolság.

• A magasabb frekvenciák nagyobb valószínűséggel
terjednek át más vezetékekre; minél magasabb a
frekvencia, annál nagyobb a terjedés.

• A nagyobb frekvenciák hasznosabbak az elkerülő
intézkedésekhez.

Példa:
A 33 kHz-es frekvencia nagyobb valószínűséggel terjed
át más vezetékekre.

Szonda Szondával együtt használatos:
• Cső vagy vezeték útvonalának követése, beleértve

a nem fémből készülteket.
• Dugulás vagy beomlás kereséséhez.
• Mélység méréséhez.

☞ Ne feledje, hogy különféle szondák kaphatók
konkrét feladat alapú alkalmazásokhoz:

• Magasabb frekvenciájú szondák használatosak a
cső vagy vezeték generikus követéséhez.

• Fém csövek esetében az alacsonyabb frekvenciák
(512 Hz, 640 Hz) működnek a legjobban.

Nyomja le a Funkció billentyűt a vezetékkutató billentyűzetén a keresés
mód kiválasztásához.

Keresés mód kiválasz-
tása

24 A vezetékkutató használata



FIGYELMEZTETÉS
A pozitív jelzés hiánya nem jelent garanciát arra, hogy az adott helyen valóban
nincs közművezeték.
Egyes közművezetékek nem bocsátanak ki érzékelhető jelet.
A vezetékkutató a nem fémből készült vezetékeket, pl. víz-, vagy gázművek által
használt műanyag cső, csak a megfelelő kiegészítőkkel együtt használva mutatja
ki.
Óvintézkedések:
▶ Mindig óvatosan végezze az ásást.
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4 A jelgenerátor használata
4.1 Billentyűzet

13192_001

a b e fc d  
a Bekapcsoló billentyű
b Kimenő teljesítmény billentyű

és LED indikátorok
c Alacsony akkumulátor LED

jelző
d Csatlakozás mód LED jelző
e Frekvencia billentyű és LED jel-

zők
f Némít billentyű

4.2 Bekapcsolás / Kikapcsolás
Nyomja meg a Bekapcsoló gombot a jeladó be- és
kikapcsolásához.

13193_001

 

Adó billentyűzet

A jeladó be- és kikap-
csolása
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5 Alkalmazások
5.1 Közművezeték helyének pontos meghatározása

Egy közművezeték pontos helyének meghatározását elősegítve a vezetékkutató
látható és hallható választ ad.

0016787_001

Látható válasz
Amikor a vezetékkutató közvetlenül a közművezeték fölé, arra 90°-os szögben van
helyezve, a Keresés képernyő csúcsértéket jelez. Lásd "3.1 Kijelző panel áttekin-
tése".
Vezetékkutató skála

• Nő, amikor közeledünk egy vezetékhez vagy szondához, vala-
mint csökken, amikor távolodunk attól.

• Egy csúcsértéket mutat, amikor közvetlenül a vezeték vagy a
szonda felett van.

• Csökken, amikor a közművezetéktől távolodunk.

Csúcs jelző
• A legmagasabb csúcsértéket mutatja a vezetékkutató skáláján.
• Rövid időre a csúcshelyzetben marad, mielőtt csökkenne.

Numerikus csúcs jelző

5 0 0
• Nő, amikor közeledünk egy vezetékhez vagy szondához, vala-

mint csökken, amikor távolodunk attól.
• A legmagasabb csúcsértéket mutatja, amikor közvetlenül a

vezeték vagy a szonda felett van.
• Csökken, amikor a közművezetéktől távolodunk.
• Segítségével megkülönböztethetők a vezetékek, amikor jelge-

nerátort használ.

Hallható válasz
A pontos helymeghatározási folyamat elősegítésére a hangkimenet automatikusan
a csúcsérték fölé áll be, hogy keskenyebb választ adjon.

☞ Jelölje meg a közmű helyét jelölő festékkel, karóval, zászlóval vagy más
hasonlóval. Soha ne verjen le karót a földbe vezeték fölé!

A pontos meghatározás
folyamata
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☞ A jelerősség értékei nem utalnak közvetlenül a közművezeték méretére,
távolságára vagy típusára.

☞ Használjon jelgenerátort vagy szondát a közművezeték becsült mélysé-
gének igazolására. Lásd "6 A vezeték mélységének és áramerősségé-
nek becslése".

5.2 Közművezeték követése

1. Határozza meg a közművezeték helyét a
csúcsérték megkeresésével. A csúcsértéket
megtalálta, amikor a vezetékkutató közvetlenül
a közművezeték fölött 90°-os szögben van
elhelyezve.

16774_001

2. Forgassa a vezetékkutatót tengelye körül
addig, amíg a jelerősség jelzők a minimumon
vannak.

16775_001

3. Amikor a jelerősség jelzők a minimumon van-
nak, a vezetékkutató lapátja egy vonalban van
a közművezetékkel és jelzi annak irányát.

16776_001

4. Kövesse a közművezeték útvonalát a követ-
kező folyamat ismétlésével:
• Határozza meg a közművezeték pontos

helyét.
• Határozza meg a közművezeték irányát.
• Kövesse a közművezeték irányát.

16778_001

44

5.3 Pásztázás elvégzése
Pásztázás előtt határozza meg a kiásandó területet, és vizsgálja meg a terepet föld
alatti vezetékek jelei szempontjából, például:
• Frissen ásott árok
• Föld alatti közműre utaló jelzőkarók
• Föld feletti vezeték, amely póznán lefelé a föld alá tart
• Hozzáférési kamra fedelei

A követés folyamata

Pásztázási folyamat
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1. Állítsa be a vezetékkutatót Elektromos
módba.

0016790_001

☞ Ügyeljen rá, hogy a vezetékkutatót függőle-
ges helyzetben tartsa, közel a földhöz.
Ügyeljen arra, hogy ne lengesse a vezeték-
kutatót.

0016791_001

2. Keresztezze a terepet balról jobbra a meg-
határozott terület lefedéséig.

0016792_001

3. Forduljon 90°-ot és ismételje meg a folya-
matot.

0016793_001

4. Határozza meg a közművezeték helyét a
csúcsérték megkeresésével. A csúcsérté-
ket megtalálta, amikor a vezetékkutató köz-
vetlenül a közművezeték fölött 90°-os
szögben van elhelyezve. Jelölje meg a
közmű helyét jelölő festékkel, karóval,
zászlóval vagy más hasonlóval.
☞ Soha ne verjen le karót a földbe

vezeték fölé!

☞ Hozza működésbe a Veszély-
zóna riasztást a föld alatti veze-
tékek jelenlétének jelzésére,
amelyek a felszínhez közel
lehetnek.

0016794_001
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5. Állítsa be a vezetékkutatót Rádió módba,
és ismételje meg a pásztázási folyamatot.
Folytassa addig ezt a folyamatot, míg jelet
nem észlel, vagy amíg meg nem győződött
róla, hogy alaposan átvizsgálta a területet.

0016795_001

☞ Egylépéses pásztázási folyamat elvégzéséhez vagy nagy területek gyors
beolvasásához a vezetékkutató Automatikus módban használható. Hasz-
nálja a vezetékkutatót egyéni módban, hogy jobban meghatározhassa az
észlelt vezetéket.

5.4 A jelgenerátor használata Indukciós módban
5.4.1 Általános Információk

Az indukció egy gyors és egyszerű módja a jel vezetékre juttatásának anélkül,
hogy szükség lenne a fizikai csatlakozásra. A jelgenerátor belső vezetéken keresz-
tül továbbítja a jelet a vezetékhez.

500 999 750

0016796_001

☞ A levegőben terjedő jelek zavaró hatásának elkerülésére dolgozzon lega-
lább 10 m/33 láb távolságra a jelgenerátortól. Ha szükséges, helyezze
máshova a jelgenerátort.

☞ Az átcsatlakozás hatékonysága a legjobb 33 kHz-en.

☞ A jel magát is alkalmazhatja más, jelgenerátorhoz közeli vezetékekre,
mélységüktől és irányuktól függően.

☞ Csökkentse a jelkibocsátást az akkumulátor élettartamának meghosszab-
bítására és annak valószínűségének csökkentésére, hogy a jelet közeli
vezetékekre alkalmazzuk.

☞ A Numerikus csúcs jelzővel több vezeték jelezhető vagy a követés támo-
gatható. A maximum értékű vezeték rendszerint a legközelebb van a jel-
generátorhoz vagy ahhoz közvetlenül csatlakozik.

Indukciós mód
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1. Kapcsolja be a jelgenerátort.
☞ A csatlakozókábelek vagy a tar-

tozékok legyenek leválasztva,
az akkumulátor töltöttsége
legyen megfelelő.

13267_001

2. Válassza ki a kívánt kimenő teljesítményt
és frekvenciát.

13280_001

3. Helyezze a jelgenerátort a vezeték fölé
úgy, hogy a nyilak párhuzamosan fussanak
a vezeték sejtett irányával.
A belső kábel közvetlenül indukálja a köve-
tési jelet a vezetékre.

13292_001

4. Állítsa a vezetékkutatót a kívánt jelátviteli
frekvenciára.

0016797_001

5. A pásztázási folyamattal pásztázza a mun-
katerületet addig, amíg jelet nem észlel,
vagy amíg meg nem győződött róla, hogy
alaposan átvizsgálta a területet.
Lásd "5.3 Pásztázás elvégzése".
Kövesse a vezetéket szükség szerint. Lásd
"5.2 Közművezeték követése".
☞ Tartson 10 m/33 láb távolságot a

jelgenerátortól a levegőben lévő
jelek és a keresési folyamat
romlásának elkerülésére. Ha
szükséges, helyezze máshova a
jelgenerátort.

0016798_001

5.4.2 Indukciós mód: Nullázás Módszer

A Nullázás módszerrel megerősítheti, hogy a vezetékkutató és a jelgenerátor azo-
nos vezetéken van, illetve rejtett vezetékeket észlelhet egymáshoz közel.

☞ A jelgenerátort és a vezetékkutatót indukciós módban való használatra
kell beállítani. Lásd " Standard folyamat az Indukciós módhoz".

Standard folyamat az
Indukciós módhoz

Nullázás módszer
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1. Helyezze a vezetékkutatót a legmagasabb
numerikus jelerősségű vezeték fölé.

500

0016799_001

2. Annak megerősítésére, hogy a jelgenerátor
és a vezetékkutató azonos vezetéken van,
helyezze a jelgenerátort függőlegesen köz-
vetlenül a vezeték fölé.
☞ A hangszóró vagy a csatlako-

zóaljzat legyen a talajon.

13308_001

3. Ha a jelgenerátor és a vezetékkutató azo-
nos vezetéken van, a Numerikus csúcs
jelző a vezetékkutatón jelentősen csökken.

13308_001

☞ A vezetékkutatón lévő Numerikus csúcs jelző a jelgenerátor helyzetének
korrigálására használható. Kissé mozgassa a jelgenerátort balra vagy
jobbra a vezeték fölött, amíg a vezetékkutató Keresés képernyője a leg-
alacsonyabb értéket mutatja. A „000” érték elérhető.
 

4. A Pásztázás folyamat segítségével pász-
tázza a munkaterületet, hogy felismerje a
korábban rejtett vezetékeket.
☞ Határozza meg a pontos helyét

és kövesse a vezetékeket, amíg
meg nem győződött arról, hogy
a területet megfelelően ellen-
őrizte. 0016800_001

5.4.3 Indukciós mód: Párhuzamos Pásztázás módszer

A Párhuzamos pásztázás módszerrel nagy területet fedhet le, vagy ellenőrizheti a
vezeték jelenlétét, mielőtt az indukció módhoz standard folyamatot alkalmazna.

☞ Ehhez a folyamathoz két személy szükséges: az egyik a vezetékkutatót,
a másik a jelgenerátort működteti.

☞ Állítsa be a jelgenerátort és a vezetékkutatót 33 kHz-re.

Párhuzamos pásztázás
módszer
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1. A jelgenerátort működtető személy:
Tartsa a jelgenerátort a talajhoz közel, a
nyilak legyenek függőlegesek a fedélen, a
fedél pedig a vezetékkutatót működtető
személy felé nézzen.
A vezetékkutatót működtető személy:
Helyezze a vezetékkutatót minimum 10 m/
33 láb távolságra a jelgenerátortól. 0016975_001

2. Mindkét személy:
Kezdjenek egymással párhuzamos irány-
ban menni.
☞ A követő jelet a jelgenerátor

beépített antennája közvetlenül
indukálja a vezetéken és jelzi a
vezetékkutatón.

0016801_001

3. Észlelhető vezeték jelenlétében a vezeték-
kutató hangjelzést bocsát ki, a jelerősség
jelző emelkedik és csökken, amint Ön
áthalad a vezeték felett.
Térjen vissza abba a helyzetbe, ahol a
Keresés képernyő csúcsértéket mutat.
Jelölje meg a közmű helyét jelölő festékkel,
karóval, zászlóval vagy más hasonlóval.
☞ Soha ne verjen le karót a földbe

vezeték fölé!

☞ Egy adott vezeték követéséhez
alkalmazza a pontos helymeg-
határozás és követés módsze-
reit. Lásd "5.1 Közművezeték 
helyének pontos meghatáro-
zása" és "5.2 Közművezeték 
követése".

500

0016802_001

4. Forduljon 90°-ot és ismételje meg a folya-
matot.

0016803_001

☞ Határozza meg a pontos helyét és kövesse a vezetékeket, amíg meg
nem győződött arról, hogy a területet megfelelően ellenőrizte.

5.4.4 Indukciós mód: Radiális pásztázás módszer

A Radiális pásztázás módszerrel feltárhatja egy ismert pontból, pl. távközlési akná-
ból jövő vezetékeket.

☞ Ehhez a folyamathoz két személy szükséges: az egyik a vezetékkutatót,
a másik a jelgenerátort működteti.

☞ Állítsa be a jelgenerátort és a vezetékkutatót 33 kHz-re.

Radiális pásztázás
módszer
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1. A jelgenerátort működtető személy:
Tartsa a jelgenerátort a talajhoz közel, a
nyilak legyenek függőlegesek a fedélen, a
fedél pedig a vezetékkutatót működtető
személy felé nézzen.
A vezetékkutatót működtető személy:
Helyezze a vezetékkutatót minimum 10 m/
33 láb távolságra a jelgenerátortól. 0016804_001

2. Mindkét személy:
Kezdjenek egymással párhuzamos irány-
ban menni, körbejárva a célterületet.
☞ A követő jelet a jelgenerátor

beépített antennája közvetlenül
indukálja a vezetéken és jelzi a
vezetékkutatón.

0016805_001

3. Észlelhető vezeték jelenlétében a vezeték-
kutató hangjelzést bocsát ki, a jelerősség
jelző emelkedik és csökken, amint Ön
áthalad a vezeték felett.
Térjen vissza abba a helyzetbe, ahol a
Keresés képernyő csúcsértéket mutat.
Jelölje meg a közmű helyét jelölő festékkel,
karóval, zászlóval vagy más hasonlóval.
☞ Soha ne verjen le karót a földbe

vezeték fölé!

☞ Egy adott vezeték követéséhez
alkalmazza a pontos helymeg-
határozás és követés módsze-
reit. Lásd "5.1 Közművezeték 
helyének pontos meghatáro-
zása" és "5.2 Közművezeték 
követése".

500

0016806_001

☞ Határozza meg a pontos helyét és kövesse
a vezetékeket, amíg meg nem győződött
arról, hogy a területet megfelelően ellen-
őrizte.

0016807_001

5.5 A Jelgenerátor használata Csatlakozás módban
5.5.1 Általános Információk

A Csatlakozás mód a leghatékonyabb arra, hogy egy jelet a vezetékre alkalmaz-
zon. A jelgenerátor kábelkészlete vagy más rendelkezésre álló kiegészítő segítsé-
gével közvetlenül kapcsolódik a felmérni kívánt közművezetékre.

☞ Amikor lehetséges, használja a jelgenerátort csatlakozás módban, külö-
nösen a mélység mérésekor.

Csatlakozás mód
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☞ A Numerikus csúcs indikátorral több vezeték jelezhető vagy a követés
támogatható. A maximum értékű vezeték rendszerint az, amelyre csatla-
koztatva van.

☞ A fekete csatlakozókábel csatlakoztatható más fémszerkezetekre, ame-
lyek a föld alá mennek, pl. aknákon lévő vasrácsok vagy fémfedelek.

☞ Száraz körülmények között szükséges lehet megnedvesíteni a földet a
földelő karó körül a jobb érintkezés érdekében.

☞ Csatlakozókábel-készlet használata esetén, ha nem hallható folyamatos
hangjelzés, vizsgálja meg az érintkezési pontokat, és távolítsa el az eset-
leges szennyeződéseket.

☞ Ha szükséges, egy hosszabbító kábel is rendelkezésre áll a fekete vagy
piros csatlakozókábel-készlet megtoldására.

☞ A kimenő jelszint csökkentésével meghosszabbítható az akkumulátor
élettartama, és csökkenthető a szomszédos vezetékekre alkalmazott jel-
mennyiség.

5.5.2 Közvetlen csatlakozás mód

1. Csatlakoztassa a jelgenerátor kábelkészle-
tét a csatlakozó aljzatba.

14341_001

2. Gondoskodjon arról, hogy ne legyen veze-
ték alatta, és szúrja a földelő póznát a
talajba, és csatlakoztassa a fekete kábelt a
földelő póznára.
☞ A nagyobb biztonság érdekében

javasoljuk, hogy 45 -os szögben
szúrja a földelő póznát a talajba.

☞ A legjobb teljesítmény érdeké-
ben helyezze a földelő póznát
és a fekete kábelt 90 -os szög-
ben a vezeték feltételezett irá-
nyára.

14343_001

3. Csatlakoztassa a piros kábelt a vezeték-
hez.
☞ Soha ne csatlakoztassa a piros

kábelt közvetlenül elektromos
vezetékre!

☞ Javítja az alacsony terhelésű
elektromos kábelek észlelését,
ha a piros kábelt a földelt elekt-
romos közmű fém vázához csat-
lakoztatja, pl. utcai lámpák, sziv-
attyúk vagy motoros kapuk. A
legjobb teljesítményhez csatla-
koztassa tiszta fémhez.

14345_001

A jelgenerátor haszná-
lata Közvetlen csatlako-
zás módban
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4. Kapcsolja be a jelgenerátort.
☞ A Csatlakozási mód LED jelző

legyen bekapcsolva, az akkumu-
látor töltésszintje legyen megfe-
lelő.

13279_001

5. Válassza ki a kívánt frekvenciát és a
kimenő teljesítményt.
Hogy a követő jel jó szintet érjen el, a
Kimenő teljesítmény LED jelző és a hang-
jelzés pulzálóról folyamatosra változik.

13280_001

6. Állítsa a vezetékkutatót a kívánt jelátviteli
frekvenciára.

0016797_001

7. A csatlakozási ponttól 5 m (16 láb) távol-
ságra körözzön a csatlakozási pont körül.

0016810_001

8. Észlelhető vezeték jelenlétében a vezeték-
kutató hangjelzést bocsát ki, a jelerősség
jelző emelkedik és csökken, amint Ön
áthalad a vezeték felett.
Térjen vissza abba a helyzetbe, ahol a
Keresés képernyő csúcsértéket mutat.
Jelölje meg a közmű helyét jelölő festékkel,
karóval, zászlóval vagy más hasonlóval.
☞ Soha ne verjen le karót a földbe

vezeték fölé!

☞ Egy adott vezeték követéséhez
alkalmazza a pontos helymeg-
határozás és követés módsze-
reit. Lásd "5.1 Közművezeték 
helyének pontos meghatáro-
zása" és "5.2 Közművezeték 
követése".

500

0016811_001

☞ Határozza meg a pontos helyét és kövesse a vezetékeket, amíg meg
nem győződött arról, hogy a területet megfelelően ellenőrizte.
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5.6 A követő kábel használata
5.6.1 Általános Információk

A követő kábel olyan vezetékkövető, amelynek segítségével követhetővé válnak a
kis keresztmetszetű, nem fémes vezetékek és csatornák. Használható Vonal mód-
ban a cső útvonalának megkereséséhez, illetve Szonda módban az elakadás meg-
kereséséhez.

13204_001

a

b

c

d

a) Szonda
A Szonda mód használatával a szonda segít a követő kábel végpontja helyé-
nek pontos meghatározásában.

b) Vonal
Rugalmas, üvegszál borítású kábel, amely rézhuzalokat tartalmaz a jel vezeté-
séhez.
A Vonal móddal a kábel segít a vezeték útvonalának követésében.

c) Csatlakozó végek
A jelgenerátorral való összekapcsolásra használatosak.

d) Keret
A rugalmas kábel felcsévéléséhez. Használható függőleges állásban (mint az
ábrán) és vízszintesen is.

5.6.2 Vezeték keresése követő kábel használatával

1. Vezesse be a kábelt a kívánt hosszúság-
ban a csőbe.

14356_001

Leírás

Az alkotóelemek leírása

A követő kábel haszná-
lata Vonal módban
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2. Csatlakoztassa a jelgenerátor kábelkészle-
tét a csatlakozó aljzatba.

14341_001

3. Gondoskodjon arról, hogy ne legyen veze-
ték alatta, és szúrja a földelő póznát a
talajba, és csatlakoztassa a fekete kábelt a
földelő póznára.
☞ A nagyobb biztonság érdekében

javasoljuk, hogy 45 -os szögben
szúrja a földelő póznát a talajba.

☞ A legjobb teljesítmény elérése
érdekében helyezze a földelő
póznát és a fekete kábelt 90 -os
szögben a vezeték feltételezett
irányára.

14343_001

4. Csatlakoztassa a piros kábelt a követő
kábel pozitív (+) kivezetéséhez.

14537_001

5. Kapcsolja be a jelgenerátort.
☞ A Csatlakozási mód LED jelző

legyen bekapcsolva, a jelgene-
rátor akkumulátorának töltész-
szintje legyen megfelelő.

13279_001

6. Válassza ki a kívánt frekvenciát és a
kimenő teljesítményt.
Hogy a követő jel jó szintet érjen el, a
Kimenő teljesítmény LED jelző és a hang-
jelzés pulzálóról folyamatosra változik.

13280_001

7. Állítsa a vezetékkutatót a kívánt jelátviteli
frekvenciára.

0016797_001
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8. Pásztázza a területet, amíg jelet nem ész-
lel.
Határozza meg a közművezeték pontos
helyét és kövesse.
☞ A Numerikus csúcs jelzővel

határozza meg a kábel pontos
helyét. A helyet jellemzően a
maximális érték jelzi. 0016812_001

☞ Gyakorolja a talaj felszínén a fenti eljárást, amíg magabiztosan elsajá-
títja.

☞ Az egyszerűség és kényelem kedvéért jelölje meg a vezeték vonalát
3-4 méterenként.

1. Vezesse be a kábelt a kívánt hosszúság-
ban a csőbe vagy vezetékbe.

14356_001

2. Csatlakoztassa a jelgenerátor kábelkészle-
tét a csatlakozó aljzatba.

14341_001

3. Csatlakoztassa a piros kábelt a követő
kábel pozitív (+) kivezetéséhez. Csatlakoz-
tassa a fekete kábelt a negatív (-) kiveze-
téshez.

14359_001

4. Kapcsolja be a jelgenerátort.
☞ A Csatlakozási mód LED jelző

legyen bekapcsolva, a jelgene-
rátor akkumulátorának töltész-
szintje legyen megfelelő.

13279_001

A követő kábel haszná-
lata Szonda módban
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5. Válassza ki a kívánt frekvenciát és a
kimenő teljesítményt.
Hogy a követő jel jó szintet érjen el, a
Kimenő teljesítmény LED jelző és a hang-
jelzés pulzálóról folyamatosra változik.

13280_001

6. Állítsa a vezetékkutatót a kívánt jelátviteli
frekvenciára.

0016797_001

7. Haladjon a Vezetékkutatóval a vezeték fel-
tételezett irányában, és figyelje a kijelzőt. A
jelerősség kijelző emelkedik, majd esik,
ahogy áthalad a szonda mögötti szellem-
jelen, a közvetlenül a szonda fölött lévő
csúcs-jelen, és az előtte lévő szellem-jelen.
A Numerikus csúcs jelző csúcs-jel észlelé-
sekor mutatja a legmagasabb értéket. 0016813_001

8. Lépjen vissza arra a helyre, ahol a csúcs-
jelet észlelte, és helyezze a vezetékkutatót
a csúcs-jel fölé.
Mozgassa jobbra és balra a vezetékkuta-
tót, amíg a legmagasabb értékre áll a
kijelző. Ez az érték a szonda pontos helyét
jelzi.
Határozza meg a közművezeték pontos
helyét és kövesse.

0016814_001

5.7 A jelgenerátor bilincs használata
5.7.1 Általános Információk

A jelgenerátor bilincs segítségével biztonságosan vihetjük fel a jelet olyan vezeté-
kekre, mint pl. távközlési kábelek, elektromos kábelek stb. Ehhez a bilincset rá kell
csatlakoztatni a jelgenerátorra, majd a közművezeték köré csatolni. A fölvitt jel nem
befolyásolja a közmű működését.

13207_001

b

c
da

Leírás

Az alkotóelemek leírása
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a) Jelgenerátor csatlakozó dugó
b) Bilincs-pofák
c) Fogantyú
d) Kábel

5.7.2 Jelgenerátor bilincs használata kábelvezetékre való csatlakozáshoz

1. Csatlakoztassa a jelgenerátor bilincs csat-
lakozódugóját a jelgenerátorra.

14342_001

2. Nyissa szét a jelgenerátor bilincs pofáit, és
csatolja a követni kívánt közművezetékre.
☞ Győződjön meg róla, hogy a

pofák teljesen összeérnek.

14438_001

3. Kapcsolja be a jelgenerátort.
☞ A jelgenerátor akkumulátorának

töltésszintje legyen megfelelő.

13268_001

4. Válassza ki a kívánt frekvenciát és a
kimenő teljesítményt.
☞ A kompatibilis frekvenciák a jel-

generátor bilincs típuslemezén
találhatók.

Hogy a követő jel jó szintet érjen el, a
Kimenő teljesítmény LED jelző és a hang-
jelzés pulzálóról folyamatosra változik.

13280_001

5. Állítsa a vezetékkutatót a kívánt jelátviteli
frekvenciára.

0016797_001

Kábelvezetékre való
csatlakozás
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6. Kövesse a vezeték útvonalát. Lásd "5.2 
Közművezeték követése".

0016815_001

5.8 A helyi hálózati csatlakozó használata
5.8.1 Általános Információk

A helyi hálózati csatlakozó segítségével biztonságosan juttathatunk felismerhető
jelet feszültség alatt lévő elektromos kábelekre. Az alkalmazott jel nem szakítja
meg a hálózati áramellátást, és jelentősen csökken a súlyos sérülés kockázata.

13209_001

a

b

c

a) Hálózati csatlakozó
b) Vezetéken belüli szigetelő
c) Jelgenerátor csatlakozó

5.8.2 Vezeték keresése a helyi hálózati csatlakozóval

1. Csatlakoztassa a helyi hálózati csatlakozót
a jelgenerátorra.

14342_001

2. Csatlakoztassa a helyi hálózati csatlakozót
egy áram alatt lévő hálózati konnektorba.
☞ Bizonyosodjon meg róla, hogy a

hálózati konnektor áram alatt
van.

14440_001

3. Kapcsolja be a jelgenerátort.
☞ A jelgenerátor akkumulátorának

töltésszintje legyen megfelelő.

13268_001

Leírás

Az alkotóelemek leírása

A helyi hálózati csatla-
kozó használata
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4. Válassza ki a kívánt frekvenciát és a
kimenő teljesítményt.
☞ Bizonyosodjon meg róla, hogy a

jelgenerátor frekvencia kimenete
kompatibilis-e a helyi hálózati
csatlakozóéval. Ellenőrizze a
frekvenciaosztályt a helyi háló-
zati csatlakozó típuslemezén.

Hogy a követő jel jó szintet érjen el, a
Kimenő teljesítmény LED jelző és a hang-
jelzés pulzálóról folyamatosra változik.

13280_001

5. Állítsa a vezetékkutatót a kívánt jelátviteli
frekvenciára.

0016797_001

6. Kövesse a vezeték hosszát. Lásd "5.2 Köz-
művezeték követése".

0016815_001

5.9 Szondák használata
5.9.1 Általános Információk

A szondák olyan jelgenerátorok, amelyekkel csöveket, vezetékeket vagy csatorná-
kat lehet követni. A szonda hagyományos csatornavizsgáló és -tisztító eszközökre
is ráerősíthető. Saját áramellátása van, így a többi eszköztől eltérően nem szüksé-
ges a jelgenerátorhoz csatlakoztatni.
A szonda által kibocsátott jelminta eltérő a vezetékből sugárzottól, és saját módján
igényel követést. A szonda a fő testén keresztül sugározza ki a csúcs jelet, elején
és hátulján pedig szellem-jelet bocsát ki.

45 450 50045 45 450 45

0016816_001

Leírás
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☞ A vezetékkutató Numerikus csúcs jelzővel rendelkezik, amely a csúcsér-
ték felismerésére használatos. Lásd "3.1 Kijelző panel áttekintése".

☞ Gyakorolja a talaj felszínén a fenti eljárást, amíg magabiztosan elsajá-
títja.

☞ Az egyszerűség és kényelem kedvéért jelölje meg a vezeték vonalát
3-4 méterenként.

1. Állítsa be a vezetékkutatót és a szondát
azonos frekvenciára, és ellenőrizze teljesít-
ményüket.

0016797_001

2. ☞ A szonda működésének ellenőr-
zése után csatlakoztassa csator-
navizsgáló eszközökre vagy
vezetésre használható egyéb
eszközre.

Helyezze a szondát a csőbe, a vezetékbe
vagy a csatornába.

14441_001

3. Haladjon a Vezetékkutatóval a vezeték fel-
tételezett irányában, és figyelje a kijelzőt. A
jelerősség kijelző emelkedik, majd esik,
ahogy áthalad a szonda mögötti szellem-
jelen, a szonda fölött lévő csúcs-jelen, és
az előtte lévő szellem-jelen. A Numerikus
csúcs jelző csúcs-jel észlelésekor mutatja
a legmagasabb értéket. 0016817_001

4. Lépjen vissza arra a helyre, ahol a csúcs-
jelet észlelte, és helyezze a vezetékkutatót
a csúcs-jel fölé.
Mozgassa jobbra és balra a vezetékkuta-
tót, amíg a legmagasabb értékre áll a
kijelző. Ez az érték a szonda helyét jelzi.

0016818_001

Vezeték követése szon-
dával

44 Alkalmazások



6 A vezeték mélységének és áramerősségének becslése
6.1 Közművezeték mélysége

☞ A vezeték mélységének méréséhez a vezetékkutatót a jelgenerátorral
együtt használja. Lásd "5.4 A jelgenerátor használata Indukciós mód-
ban" és "5.5 A Jelgenerátor használata Csatlakozás módban".

1. Állítsa a vezetékkutatót a kívánt jelátviteli
frekvenciára.

0016819_001

2. Helyezze a vezetékkutatót közvetlenül a
vezeték fölé, 90°-ban annak irányára.
☞ Ügyeljen rá, hogy a vezetékku-

tató lába függőleges legyen a
talajra.

☞ Tartsa függőlegesen a vezeték-
kutatót és ne mozgassa.

0016820_001

3. Nyomja meg és engedje el a Mélység
becslése billentyűt.

0016821_001

4. A Vonal Mélység képernyőn a mért mély-
ség látható.
DD130 series: A mért áramerősség (mA)
ezt követően megjelenik.
☞ Emelje fel a vezetékkutatót a

talajtól kb. 15 cm/6 hüvelyk
távolságra, és mérje meg a
mélységet másodszor. A mély-
ségértéknek meg kell erősítenie
a hozzáadott magasságot.

0.50

0016822_001

5. A mélység a közművezeték közepétől való
távolság! Figyelembe kell venni a tűrése-
ket.
Vegye figyelembe az a és b közötti
különbséget!
a) A vezeték tényleges mélysége.
b) Kijelzett mélységérték: Mélység a

vezeték középpontjáig.

a b

0016823_001

Mélység mérése
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6.2 Szonda mélysége

☞ A szonda mélységének méréséhez a vezetékkutatókat a szondával egy-
ütt használja. Lásd "5.9 Szondák használata".

1. Állítsa a szondát a kívánt frekvenciára.

0016797_001

2. Helyezze a vezetékkutatót közvetlenül a
szonda fölé azzal egy irányba.
☞ Ügyeljen rá, hogy a vezetékku-

tató lába függőleges legyen a
talajra.

☞ Tartsa függőlegesen a vezeték-
kutatót és ne mozgassa.

0016824_001

3. Nyomja meg és tartsa lenyomva a Mélység
becslése billentyűt.

0016825_001

4. A Szonda Mélység képernyőn a mért mély-
ség látható.
☞ Emelje fel a vezetékkutatót a

talajtól kb. 15 cm/6 hüvelyk
távolságra, és mérje meg a
mélységet másodszor. A mély-
ségértéknek meg kell erősítenie
a hozzáadott magasságot.

0.85

0016826_001

5. A mélység a csőben vagy a vezetékben
lévő szondától való távolságot jelenti!
Vegye figyelembe a cső vagy a vezeték
megengedett átmérőjét.
Vegye figyelembe az a és b közötti
különbséget!
a) A vezeték tényleges mélysége.
b) Kijelzett mélységérték: Mélység a

szondáig.
0016827_001

a
b

6.3 Mélység kód információ

☞ Ha mélység mérése nem lehetséges, a mélység kód a részletezett
módon látható.

Mélység mérése

Mélység kód képernyők
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Információ kód Leírás Információ a műszer
címkén

méter

láb/inch

A közmű túl sekélyen fekszik a
pontos beméréshez.

0.3 m
1ft

metres ft-inch

méter

láb/inch

A közmű túl mélyen fekszik.

3.0 m
10ft

metres ft-inch

A műszer által vett jel túl
gyenge a pontos beméréshez.

A műszer által vett jel túl erős
a pontos beméréshez.

Mélységmérési funkció nem
elérhető. A vezetékkutató
mélységmérésre nem alkal-
mas módba van kapcsolva.

6.4 Vezeték áramerősségének mérése

☞ Csak DD130 series.

☞ Az áramerősség mérése mA (milliamper) egységben történik, és a veze-
ték mélységével együtt látható. Lásd "6.1 Közművezeték mélysége".

Áramerősség mérése
vezetékek felismerésé-
hez
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Vezeték felismerése
A jelgenerátor arra használatos, hogy egy jelet (áramot) indikáljon a követendő
vezetékre. A jel összekapcsolhat további vezetékeket, megnehezítve azok hagyo-
mányos vezetékkutató technikákkal való megkülönböztetését.
Az áramerősség mérésével felismerhető a vezeték, amelyre a jelgenerátor csatla-
koztatva van, a legmagasabb áramerősség értékkel (mA). A Numerikus csúcs
értéktől eltérően az áramerősség értékét a változó mélységszintek nem befolyásol-
ják.

 36 74 18

 36 74 18

0016949_001

A vezeték elhelyezkedésének és állapotának érzékelése
A jelgenerátor által alkalmazott jel (áramerősség) egyforma mértékben csökken,
ahogy terjed a vezeték mentén. Ennek segítségével lehetséges a vezeték elhe-
lyezkedésének és állapotának érzékelése.
Az áramerősség hirtelen csökkenése hibára utalhat a vezetékben, sérülést jelezhet
a szigetelésben, illetve a vezeték megszakadására utalhat.
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7 Kapcsolat
7.1 Jelgenerátor USB-kapcsolata

A jelgenerátor USB porttal van felszerelve, és számítógépre csatlakoztatható a
következő célokra:
• A szoftver frissítéséhez.
• Kalibrálási és karbantartási támogatáshoz.

☞ Javasoljuk, hogy az akkumulátor töltésszintje legalább 50% legyen a
külső eszközökkel való kommunikáció során.

Hozzáférés az USB porthoz

☞ Az akkumulátor kamra fedele egyúttal az USB port fedele is. A környe-
zet védelme érdekében csak száraz viszonyok között nyissa ki a fedelet.
Használat után mindig csukja be az akkumulátor kamra fedelét.

1. Csavarozza ki a fedél rögzítőjét.

14472_001

2. Emelje fel az akkumulátor kamra fedelét az
USB port eléréséhez.
☞ A kapcsolódás létrehozásával

kapcsolatos útmutatásért
kövesse a külső eszköz vagy
szoftver utasításait. Nézze át a
gyártó utasításait.

14474_001

3. Lecsatlakoztatás után zárja le a kamra fed-
elét és húzza meg újra a csavarokat.

14473_001

A jelgenerátor csatla-
koztatása USB-vel
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8 Akkumulátorok

FIGYELMEZTETÉS
Az akkumulátor saruinak rövidzárlata
Ha az akkumulátorsaruk rövidre vannak zárva, pl. ékszerrel, kulccsal, fémtartalmú
papírral vagy más fémekkel érintkezve, az akkuk túlmelegedhetnek és sérülést
vagy tüzet okozhatnak, pl. zsebben való szállításkor vagy tároláskor.
Óvintézkedések:
▶ Győződjön meg arról, hogy az akkumulátorsaruk nem érintkeznek fémtárgyak-

kal.

A jelgenerátorokat jóváhagyott újratölthető Li-ion akkumulátorral használja.

8.1 Locators Batteries
A DD120 series és a DD130 series vezetékkutatók hat LR6 (AA) alkáli akkumulá-
torral vannak ellátva

F

i

0016809_001

1. Ha az akkumulátor állapotjelző teljesen
üres, ki kell cserélni az elemeket, vagy
újra kell tölteni őket.

2. Nyomja le a kioldó gombot, hogy kin-
yissa az Akkumulátortartót. Vegye ki az
akkumulátortartó tokot a Vezetékkuta-
tóból.

3. Cserélje ki az összes elemet hat db új
LR6 (AA) típusú alkáli elemre, vagy
vegye ki és töltse fel az akkumulátor
csomagot, ha újratölthető akkumuláto-
rok vannak behelyezve.

8.2 A Li-ion akkumulátor töltése

☞ Ha a jelgenerátor akkumulátorának töltöttsége alacsony és tölteni kell,
az Alacsony akkumulátor LED pirosan világít.

☞ Az akkumulátor kamra fedele egyúttal az USB port fedele is. A környe-
zet védelme érdekében csak száraz viszonyok között nyissa ki a fedelet.
Használat után mindig csukja be az akkumulátor kamra fedelét.

1. Csavarozza ki az akkumulátor fedél rögzí-
tőjét.

14472_001

Vezetékkutató akkumu-
látorai

Az akkumulátor cseréje

A jelgenerátor akkumu-
látorának töltése
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2. Emelje fel az akkumulátor kamra fedelét és
vegye ki a Li-ion akkumulátort.

14475_001

3. Csatlakoztassa a töltő dugóját a töltés
csatlakozóba az akkumulátor csomagon.

14479_001

4. Dugja be a csatlakozót a megfelelő áram-
forrásba.
☞ A kicsi LED a töltés csatlakozó

mellett felvillan, jelezve, hogy az
akkumulátor épp töltődik. Ha az
akkumulátor teljesen fel van
töltve, a LED folyamatosan
világít. 14480_001

12/24 V

100-240 V

5. Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött,
csatlakoztassa le a töltőt, és helyezze visz-
sza az akkumulátort az akkumulátor kam-
rába.

14476_001

6. Zárja le az akkumulátor kamra fedelét és
szorítsa meg a rögzítőcsavart.

14473_001
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8.3 Működtetési Alapelvek
• Az első használat előtt elengedhetetlen az akkumulátorok feltöltése, mivel

azok szállítása a lehető legalacsonyabb töltöttségi szinten történik.
• A megengedett hőmérséklet tartomány töltés alatt 0 °C-tól +40 °C/+32 °F-tól

+104 °F-ig terjed. Optimális töltéshez azt ajánljuk, hogy töltse az akkumulátor
alacsony hőmérsékleti körülmények között +10 °C to +20 °C/+50 °F-tól
+68 °F-ig, ha lehetséges.

• Természetes, hogy töltéskor az akkumulátor felmelegszik. Az Leica Geosys-
tems által ajánlott töltők használatával nem lehetséges a töltés, ha a hőmér-
séklet túl magas.

• Új akkumulátorok esetén, melyek sok ideig voltak tárolva, (> három hónap), az
a hatékony, ha csak egy töltési/lemerülési ciklust végez.

• A Li-Ion akkumulátoroknál, egyetlen kisütési és feltöltési ciklus elegendő. Azt
ajánljuk, hogy a folyamatot akkor végezze, amikor a az akkumulátor kapaci-
tása megjelenik a töltőn vagy a Leica Geosystems termék jelentősen eltér az
aktuálisan elérhető akkumulátor kapacitástól.

• Az akkumulátorok működési tartománya: −20 °C-tól +55 °C-ig/−4 °F-tól
+131 °F-ig.

• Működés közbeni alacsony hőmérséklet az akkumulátor kapacitását csökkenti,
magas működési hőmérséklet pedig az akkumulátor élettartamát rövidíti meg.

Első használat/
akkumulátorok töltése

Üzemeltetés/
akkumulátor lemerítése
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9 Funkció ellenőrzések
9.1 Vezetékkutató állapotellenőrzése

A Leica Geosystems nem vállal felelősséget az engedéllyel nem rendelkező sze-
mélyek által végzett karbantartásért és kalibrálásért.

☞ Ha a mért mélység eltér a tesztvezeték ismert mélységétől, vagy ha
hibakód jelenik meg, juttassa vissza a vezetékkutatót szervizbe.

9.2 Vezetékkutató funkció-ellenőrzése.
Mielőtt végrehajtaná a teszteket, fontos leellenőrizni a műszer állapotát, az akku-
mulátorokat és az alapfunkcionalitást.
Ezt a következő lista segítségével teheti meg:

1. Vizsgálat
• Burkolat: A műszer burkolata komolyabb sérülésektől mentes kell, hogy

legyen.
• Címkék: A műszer címkék épek és olvashatóak kell, hogy legyenek. A kijelző

címkézése sértetlen és szakadásmentes kell, hogy legyen.
• Elemtartó rekesz fedele: A fedélnek záródnia kell.
• Elem-tok: A tartón valamennyi érintkező és rugó korróziómentes kell, hogy

legyen, magának a tartónak pedig jó állapotúnak kell lennie.
• Elemtartó érintkezői: Az akkumulátor érintkezői korróziómentesek kell, hogy

legyenek.

Ha a Vezetékkutató általános állapotát rendben találta, áttérhet az Audio-Vizuális
tesztelésre.

2. Hangszóró/Kijelző tesztelése
A Be/Ki-kapcsoló billentyű lenyomása után a Vezetékkutató ellenőrzi a kijelző és a
hangszórók állapotát. Ekkor felvillan sorban valamennyi oszlop-kijelző, a mód-, és
funkció kijelzők, valamint a mélység kijelző. Az akkumulátor jelző fénye a teszte-
lése során végig világítani fog. Valamennyi LED működőképes kell, hogy legyen,
és hangjelzés kell, hogy hallatsszon.

3. Elemek/működés ellenőrzése
Ha a műszer nem reagál a bekapcsoló billentyű lenyomására, vagy az Audio / Viz-
uális teszt után az alacsony akkumulátor töltés világít (vagy villog), az akkumuláto-
rokat ki kell cserélni. Alkáli akkumulátorokat használjon. Egyszerre valamennyi ele-
met cserélje újakra.

A következő eljárás célja a Vezetékkutató teljesítményének ellenőrzése. Fontos,
hogy ezt a tesztet zavaró elektromágneses forrásoktól távol végezzük el, és olyan
helyen, ahol nem futnak erős jelet sugárzó közművezetékek.
1. Kapcsolja be a Vezetékkutatót.

2. Elektromos mérési módban tartsa lenyomva az i Gombot, amíg megje-
lennek a kijelzőn a beállítások.

3. A Funkció Gomb használatával lapozza át a beállításokat, amíg az EST
megjelenik.

Funkciók ellenőrzése

Vezetékkutató mélysé-
gellenőrzés

Funkciók ellenőrzése

Funkciók ellenőrzése
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4. A teszt elindításához nyomja meg az i Gombot.

5. Figyelje a megjelent kimenetet:
• PAS azt jelenti, hogy a műszer a beállított tűréseken belül van.
• ERR azt jelenti, hogy a műszer kívül van a beállított tűréseken, és

javításra van szükség.

☞ • Ismételje meg tesztet egy másik helyen is, ha a műszer kijelzése
ERR.

• A Vezetékkutató automatikusan megismétli a funkció-ellenőrzést,
ha az eredménye hibás.

• Az ismétlődő hibaüzenet meghibásodásra utal, a műszert ilyenkor
el kell juttatni a szervizbe.

A mélységmérés ellenőrzését akkor tudja végrehajtani, ha ismeri a próbaterületen
valamelyik közművezeték pontos mélységét.
1. Kapcsolja be a vezetékkutatót, és válassza ki a 33 kHz-es módot.

2. Helyezze a műszert közvetlenül a vezeték fölé, annak irányára merőle-
gesen.

3. A mélységmérés elindításához nyomja meg ismét az i Gombot.

4. Jegyezze fel a kijelzett mélységet.

5. Ha a leolvasás eltér a valós adattól, vagy hibakód jelenik meg a kijelzőn,
küldje be javításra a készüléket a szervizbe.

☞ Ha a felsorolt tesztek eredménytelenek, vagy eredményük nem
kielégítő, a vezetékkutató műszert be kell küldeni javításra a Leica
Geosystems-nek.

9.3 A jelgenerátor működésellenőrzése
Mielőtt végrehajtana teszteket, alapvetően fontos leellenőrizni az egység állapotát,
az akkumulátorokat és az alapfunkciókat. Ehhez a következő eljárást kell végig-
vinni:

☞ Ezen eljáráshoz a jelgenerátor kábelkészletére és teljesen feltöltött
akkumulátorra van szükség.

1. Ellenőrizze a Jelgenerátor általános állapotát.
• A műszer burkolata komolyabb sérülésektől mentes kell, hogy

legyen.
• A kábelkészletnek épnek és sérülésmentesnek kell lennie a kábel-

szigetelésnél és a csipeszeknél. A csipeszeknek rozsdamentesnek
kell lenniük.

• A műszer címkék épek és olvashatóak kell, hogy legyenek.
• Az akkumulátor kamra fedele rögzüljön a helyén.
• Az akkumulátor kamra valamennyi érintkezője és rugója korrózió-

mentes kell, hogy legyen, maga a kamra pedig sérülésmentes.
• Az akkumulátor érintkezői korróziómentesek kell, hogy legyenek.
• Az USB port fedelének a helyén kell lennie, és védelmet kell nyújta-

nia.

2. A jelgenerátor általános állapotának felmérése után végezzen
audio/vizuális vizsgálatot.
Kapcsolja be a jelgenerátort. Minden LED indikátor világítani fog, és a
hangszóró hangot fog kibocsátani.

Mélység kijelzés
ellenőrzése
(DD120, DD130)

Funkciók ellenőrzése
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3. Hajtsa végre az akkumulátor ellenőrzését.
Ellenőrizze az Alacsony akkumulátor LED indikátort, és szükség esetén
cserélje ki vagy töltse fel az akkumulátort.

A következő eljárás célja a Jelgenerátor teljesítményének ellenőrzése.

☞ Ezt a tesztet zavaró elektromágneses forrásoktól távol végezzük el, és
olyan helyen, ahol nem futnak erős jelet sugárzó közművezetékek.

1. Csatlakoztassa a jelgenerátor kábelkészletét a csatlakozó aljzatba.

2. Csatlakoztassa a fekete és a piros kábel csipeszeket egymásba, megbi-
zonyosodva arról, hogy jó a fém-fém kapcsolat.

3. Nyomja le és tartsa lenyomva a Frekvencia billentyűt, és kapcsolja be a
jelgenerátort.
Tartsa lenyomva a Frekvencia billentyűt a teszt kezdetéig.

4. Ellenőrizze a megjelenő kibocsátást a teljesítményellenőrzés közben:
Indukciós Mód Teszt: A Frekvencia LED jelzők egymás után világítani
kezdenek, jelezvén a frekvencia tesztelését.
Csatlakozás Mód Teszt: A Csatlakozás Mód LED jelző világítani kezd.
A Frekvencia LED jelzők világítani kezdenek, jelezvén a frekvenciák
tesztelését. A Csatlakozás Mód LED jelző kikapcsol.

5. A teljesítményellenőrzés után a jelgenerátor kijelzi az eredményt:
Sikeres teszt: Magas-alacsony pulzáló hang kerül kibocsátásra három-
szor. Ha a tesztet alacsony akkumulátor-töltöttség mellett végezték, az
Alacsony akkumulátor LED világít.
Sikertelen teszt: Egy alacsony pityegő hang kerül kibocsátásra. Ha a
tesztet alacsony akkumulátor-töltöttség mellett végezték, az Alacsony
akkumulátor LED világít.
• Az Indukció Mód sikertelensége esetén: A kapcsolódó Frekvencia

LED jelző világítani kezd.
• Az Csatlakozás Mód sikertelensége esetén: A Csatlakozás Mód

LED jelző és a kapcsolódó Frekvencia LED jelző világítani kezd.

☞ Ha a teljesítmény ellenőrzései sikertelenek, gondoskodjon arról, hogy a
jelgenerátor kábelkészlete és a csipeszek teljesen csatlakoztatva legye-
nek.

☞ Ha a teljesítményellenőrzés sikertelen, a jelgenerátor automatikusan
megismétli. Az ismételt sikertelenség hibás egységre utal. Juttassa visz-
sza a jelgenerátort a szervizbe.

☞ A Jelgenerátor firmware-je a DX Office Shield segítségével a legújabb
szabványúra frissíthető. Fontos, hogy a DX Office Shield internet-kap-
csolattal rendelkező számítógépre legyen telepítve.
További információk: https://leica-geosystems.com.

9.4 A követő kábel működésellenőrzése
A következő eljárás célja a követő kábel teljesítményének ellenőrzése.

☞ Erre a célra a következő rendszerelemekre van szükség:
• Egy jelgenerátorra, hogy jelet generáljon a Szonda és Vonal mód-

ban végzett teszteknél.
• A jelgenerátor kábelkészletére.

1. Csatlakoztassa a jelgenerátor kábelkészletét a csatlakozó aljzatba.

A teljesítmény ellenőr-
zése

A teljesítmény ellenőr-
zése
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2. Csatlakoztassa a piros kábelt a követő kábel pozitív (+) kivezetéséhez,
csatlakoztassa a fekete kábelt a negatív (-) kivezetéshez.

3. Kapcsolja be a jelgenerátort.

4. A jelgenerátoron lévő Kimenő teljesítmény billentyűvel állítsa be az
áramkibocsátást a minimumra.
A jelgenerátor folyamatos hangjelzést bocsát ki.

5. Csatlakoztassa le a fekete kábelt a negatív (-) kivezetésről.
A jelgenerátor pulzáló hangjelzést bocsát ki.

☞ Ha ezen tesztek bármelyikénél nem jelenik meg kibocsátás, vagy jelen-
tősen eltérő kibocsátás jelenik meg, juttassa vissza a követő kábelt a
szervizbe.

9.5 A szonda működésellenőrzése
Mielőtt végrehajtana teszteket, alapvetően fontos leellenőrizni az egység állapotát,
az akkumulátorokat és az alapfunkciókat. Ehhez a következő eljárást kell végig-
vinni:
1. Ellenőrizze a szonda általános állapotát.

• A műszer burkolata komolyabb sérülésektől mentes kell, hogy
legyen.

• A tömítőgyűrű és a csavarmenet ép legyen.

2. A szonda általános állapotának felmérése után végezze el a LED
vizsgálatot.
Kapcsolja be a szondát. A LED indikátor világítani kezd.

3. Hajtsa végre az akkumulátor ellenőrzését.
Ha a LED indikátor halványan kezd világítani, vagy ha a szonda nem
küld jelet, valószínűleg az akkumulátor töltöttsége alacsony szintű. Ha
szükséges, cserélje az akkumulátorokat.

A következő eljárás célja a szonda teljesítményének ellenőrzése.

☞ Erre a célra a következő rendszerelemekre van szükség:
• Egy vezetékkutató, amely a szonda jelét észleli.
• Közmű mentes munkaterület (lásd az ábrát).

2 m/6.56 ft

5 m/16.4 ft

5 m/16.4 ft

0016948_001

1. Állítsa be a szondát 33 kHz-en való használatra.

2. Kapcsolja be a vezetékkutatót. Állítsa be a vezetékkutatót 33 kHz-re.

Funkciók ellenőrzése

A teljesítmény ellenőr-
zése
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3. Irányítsa a vezetékkutató lábát a szondára.
☞ A jelerősség jelzők 2 m/6,56 láb távolságban csúcsértéket

jeleznek.

4. Állítsa be a szondát 8 kHz-en való használatra.

5. Kapcsolja be a vezetékkutatót. Állítsa be a vezetékkutatót 8 kHz-re.

6. Irányítsa a vezetékkutató lábát a szondára.
☞ A jelerősség jelzők 2 m/6,56 láb távolságban csúcsértéket

jeleznek.

☞ Ha ezen tesztek bármelyikénél nem jelenik meg kibocsátás, vagy jelen-
tősen eltérő kibocsátás jelenik meg, juttassa vissza a szondát a szer-
vizbe.
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10 Karbantartás és Szállítás
10.1 Szállítás

A műszerek terepen való szállításakor mindig eredeti csomagolásában vagy
hasonlóban tartsa a műszereket, és védje azokat az ütés és rezgés ellen.

Soha ne szállítsa a műszert rögzítetlenül egy gépjárműben, mivel ütés vagy rázkó-
dás érheti. Mindig a terméket a hordládájában, és rögzítse le.
A hordláda nélküli termékeknél használja az eredeti csomagolást vagy annak meg-
felelő csomagolóanyagot.

Amikor a terméket vasúton, levegőben vagy tengeren szállíttatja, mindig használja
a teljes eredeti Leica Geosystems csomagolást, hordládát és kartonpapír dobozt
vagy azzal egyenértékűt, hogy védje a terméket az ütődéstől és a rázkódástól.

Az akkumulátorok szállításakor vagy poggyászként való szállíttatásakor a termék-
ért felelős személynek meg kell bizonyosodnia arról, hogy az alkalmazható nem-
zeti és nemzetközi szabályok és szabályozások át lettek tanulmányozva. Szállítás
vagy poggyászként való szállíttatás előtt lépjen kapcsolatba az utas- vagy áruszál-
lítási társasággal.

10.2 Tárolás
Vegye figyelembe a hőmérsékleti határokat, amikor a berendezést tárolja, különös-
képpen nyáron, ha a műszer egy gépjármű belsejében van. A hőmérsékleti határ-
okra vonatkozó információkért lásd a "Műszaki adatok" c. fejezetet.

A hosszú ideig tartó akkumulátor tárolás nem javasolt. Ha tárolás szükséges:
• Lásd "Műszaki adatok" a tárolási hőmérsékleti tartományra vonatkozó informá-

ciókért.
• Vegye ki az akkukat a termékből és a töltőből tárolás előtt.
• Tárolás után töltse újra az akkukat mielőtt használná őket.
• Védje az akkukat a párától és a nedvességtől. A párás vagy nedves akkukat

meg kell szárítani raktározás vagy használat előtt.
• A tárolás 0°C és +30°C közötti tárolási hőmérsékleten, száraz környezetben

javasolt, hogy az akkumulátor kisülését minimálisra csökkentsük.
• A javasolt tárolási hőmérsékleti tartományban, az akkumulátorok 40% és 50%

közötti töltés tartalommal tárolhatók egészen egy évig. Ez után a tárolási idő-
szak után az akkumulátorokat újra fel kell tölteni.

• Mindig próbálja alkalmazni az "első-be - első ki" megközelítési elvet, hogy a
tárolási időt minimalizálja.

10.3 Tisztítás és Szárítás
Szárítsa meg a terméket, a hordládát, a habszivacs betéteket és a tartozékokat
nem magasabb hőmérsékleten, mint 40°C/104°F és tisztítsa meg őket. Ne tegye
vissza a dobozba addig, amíg minden tökéletesen nem száraz. Mindig csukja be a
hordládát, amikor a terepen használja.

Szállítás a terepen

Szállítás gépjárműben

Szállíttatáskor

Akkumulátorok szállí-
tása és szállíttatása

Termék

Tárolás

Nedves termékek
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Tartsa a csatlakozókat tisztán és szárazon. Fújja ki a csatlakozó kábel dugójából a
beleakadt piszkot.

Vezetékek és csatlako-
zódugók
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11 Műszaki adatok
11.1 A Nemzeti Szabályozásoknak Megfelelően

• FCC 15. cikkely (érvényes az USA-ban)
• Ezennel a Leica Geosystems AG kijelenti, hogy a termék(ek) megfelel(nek)

az alkalmazható Európai Utasítások alapvető követelményeinek és más
tárgyhoz tartozó lényeges kikötéseinek.
A megfelelésről szóló teljes EU nyilatkozat megtekinthető a következő
weboldalon: 
http://www.leica-geosystems.com/ce.

 

11.2 Jelgenerátor műszaki adatai

Mód Kimenet
Indukció Max. 1 watt.

Csatlakozás mód Modellfüggő, max. 1 watt vagy 3 watt, ha
300 ohm impedanciájú föld alatti vezetékre van
csatlakoztatva

Generált jel frekvenciája 131,072 (131) kHz
32,768 (33) kHz
8,192 (8) kHz
512 Hz (DA230 series modellek)
640 Hz DA230 series modellek)

Kijelző panel LED Indikátorok:
Alacsony akkumulátor töltöttség indikátor
Csatlakozás mód
Frekvencia indikátor
Kimenő teljesítmény indikátor

Billentyűzet 4 nyomógomb

Hangerő 85 dBA 30 cm-en
Indukciós mód:
Pulzált kimenet minden frekvenciánál változó
rátával
Csatlakozás mód:
Alacsony - Nincs kimenet: pulzált kimenet, min-
den frekvenciánál változó rátával
Jó csatlakozási kimenet: állandó hangjelzés, a
hangmagasság a teljesítmény-kimenettől függ

Akkumulátor típusa 7,4 V Li-ion akkumulátor

Tipikus működési idő 3 watt,
1 watt

15 óra 2-es teljesítményszinten, csatlakozás
módban

Méretek 250 x 206 x 113 mm/9,84 x 8,11 x 4,45 hüvelyk

Súly (standard tartozékok és
akkumulátorok)

2,38 kg Li-ion esetén

A nemzeti előírásoknak
való megfelelés

DA series jelgeneráto-
rok
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Mód Kimenet
Hőmérséklet Üzem -20 °C és +50 °C között, -4 °F és

+122 °F között
Tárolás -40 °C és +70 °C között, -40 °F és
+158 °F között

Védelem víz, por és homok
ellen

Megfelel az IP67 védelmi szintnek, a fedél nyi-
tott vagy zárt

Nedvesség 95% RP nem kicsapódó
A páralecsapódás hatása ellen hatékony véde-
kezés a műszer időszakonkénti kiszárítása.

Engedélyek CE, FCC

113 mm/4.45 inches

206 mm/8.11 inches

250 mm/9.84 inches
016452_001

 

Leírás A100 lítium-ion töltő A140 lítium-ion töltő
Típus Li-ion akkumulátor töltő Li-ion akkumulátor töltő

Bemeneti feszültség 100 V AC-240 V AC,
50 Hz-60 Hz

12 V DC

Kimeneti feszültség 12 V DC 12 V DC

Kimenő áramerősség 3,0 A 5,0 A

Polaritás Nyél: negatív, Csúcs:
pozitív

Nyél: negatív, Csúcs:
pozitív

Leírás D sorozatú lítium-ion akkumulátor
Típus Li-ion akkumulátor csomag

Bemeneti feszültség 12 V DC

Bemenő áramerősség 2,5 A

Töltési idő 5 óra (maximum) 20 °C-on

11.3 A vezetékkutató műszaki adatai
Működési frekvenciák
Mód Frekvencia
Teljesítmény 50 Hz vagy 60 Hz elektromos és har-

monikus hálózat

Rádió 15 kHz és 60 kHz között

Auto Teljesítmény, Rádió, 33 kHz

Méretek

Töltő

Akkumulátor csomag

DD120, DD130 locators
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Mód Frekvencia
Jelgenerátor 32,768 (33) kHz

8,192 (8) kHz
512 Hz (DD130 series modellek)
640 Hz (DD130 series modellek)

Mélységbecslés
Vezetékkutató DD120 series DD130 series
Mélységtartomány Vonal 0,3 m – 3 m Vonal 0,3 m – 3 m

Vonal 0,3 m – 3 m Szonda 0,1 m – 9,99 m

Mélység pontossága
Zavartalan jel

10% 10%

Általános műszaki adatok
Mód Kimenet
Kijelző panel Egyszínű

Billentyűzet 2 nyomógomb

Hangerő 85 dBA 30 cm-en
Feszültség, Rádió és Automatikus mód:
Folyamatos hang (eltérő hangmagasság min-
den egyes módhoz).

8 kHz és 33 kHz mód: Minden hangmagasság
különbözik a többitől.
Pulzáló hang (eltérő hangmagasság minden
egyes módhoz).

512 Hz és 640 Hz mód:
Pulzáló hang (eltérő hangmagasság minden
egyes módhoz).

Minden hangmagasság különbözik a többitől.

Akkumulátor típusa 6 db LR6 (AA) alkáli

Tipikus működési idő 15 óra folyamatos használat 20 °C-on/68 °F-on

Méretek 85 x 250 x 760 mm/3,4 x 10 x 30 hüvelyk

Súly (akkumulátorokkal) 2,7 kg akkumulátorokkal

Hőmérséklet Üzem -20 °C és +50 °C között, -4 °F és
+122 °F között
Tárolás -40 °C és +70 °C között, -40 °F és
+158 °F között

Védelem víz, por és homok
ellen

Megfelel az IP54 szintnek

Nedvesség 95% RP nem kicsapódó
A páralecsapódás hatása ellen hatékony véde-
kezés a műszer időszakonkénti kiszárítása.
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F

i

85 mm/3.4 Inches

760 mm/30 Inches

250 mm/10 Inches
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11.4 Jeladó kábel műszaki adatai

Leírás Érték
Jellemző érzékelési tarto-
mány

Mindkét mód, vonal és szonda: Tipikusan
3,0 m/10 láb

Észlelési távolság 50 m/165 láb; 80 m/263 láb (maximum).
Tekercs méretétől függően.

Generált jel frekvenciája A jelgenerátortól függően

Méretek 440 x 210 x 490 mm/ 17,3 x 8,3 x 19,3 hüvelyk

Súly 50 m: 4 kg/8,8 font
80 m: 4,7 kg/10,4 font

440 mm/17.3 Inches

210 mm/8.3 Inches

490 mm/19.3 Inches

016454_001

 

11.5 A helyi hálózati csatlakozó műszaki adatai

Mód Kimenet
Generált jel frekvenciája 32,768 (33) kHz

Méretek

Jeladó kábel

Méretek

Helyi hálózati
csatlakozódugasz
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Mód Kimenet
Hőmérséklet Üzem -20 °C és +50 °C között, -4 °F és

+122 °F között
Tárolás -40 °C és +70 °C között, -40 °F és
+158 °F között

Védelem víz, por és homok
ellen

IP54 (IEC 60529) portól védett

Nedvesség 95% RP nem kicsapódó
A páralecsapódás hatása ellen hatékony véde-
kezés a műszer időszakonkénti kiszárítása.

Méretek 100 x 80 mm/3,9 x 3,1 hüvelyk

Súly 0,15 kg/0,3 font

100 mm/3.9 Inches

80 mm/3.1 Inches

 Méretek
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Melléklet A Hálózati frekvenciák világszerte
Észak-Amerika
Kanada
Egyesült Államok
Mexikó

 
120 V / 60 Hz
120 V / 60 Hz
120 V / 50 Hz, 60 Hz

  
Közép-Amerika
Bahama-szigetek
Barbados
Belize
Bermuda
Costa Rica
Kuba
Dominikai Köztársaság
El Salvador
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Holland-Antillák
Nicaragua
Panama
Puerto Rico
Trinidad és Tobago
Virgin-szigetek

 
115 V / 60 Hz
115 V / 50 Hz
110-220 V / 60 Hz
115 V / 60 Hz
120 V / 60 Hz
115-120 V / 60 Hz
110-220 V / 60 Hz
120-240 V / 60 Hz
115-230 V / 60 Hz
110-220 V / 60 Hz
110-220 V / 60 Hz
220 V / 50 Hz
110-127 V / 50 Hz
120 V / 60 Hz
120 V / 60 Hz
120 V / 60 Hz
115-230 V / 60 Hz
120 V / 60 Hz

  
Dél-Amerika
Argentína
Bolívia
Brazília
Chile
Kolumbia
Ecuador
Francia Guiana
Guyana
Paraguay
Peru
Suriname
Uruguay
Venezuela

 
230 V / 50 Hz
110 V / 50 Hz
110-127-220 V / 60 Hz
220 V / 50 Hz
110-220 V / 60 Hz
110-220 V / 60 Hz
220 V / 50 Hz
110-240 V / 60 Hz
220 V / 60 Hz
220 V / 60 Hz
110-127 V / 60
220 V / 50 Hz
120-240 V / 60 Hz

  
Ausztrália, Óceánia
Ausztrália
Fidzsi-szigetek
Új-Zéland
Salamon-szigetek
Tonga

 
240 V / 50
240 V / 50
230 V / 50 H
240 V / 50
230 V / 50 H

  

Hálózati frekvenciák
világszerte
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Európa
Albánia
Ausztria
Belgium
Fehéroroszország
Horvátország
Ciprus
Cseh Köztársaság
Dánia
Észtország
Finnország
Franciaország
Németország
Görögország
Magyarország
Izland
Írország
Olaszország
Lettország
Litvánia
Luxemburg
Moldova
Hollandia
Norvégia
Lengyelország
Portugália
Románia
Oroszország
Szlovákia
Szlovénia
Spanyolország
Svédország
Svájc
Ukrajna
Egyesült Királyság

 
230 V / 50 Hz
230 V / 50 Hz
230 V / 50 Hz
230 V / 50 Hz
230 V / 50 Hz
240 V / 50 Hz
230 V / 50 Hz
230 V / 50 Hz
230 V / 50 Hz
230 V / 50 Hz
230 V / 50 Hz
230 V / 50 Hz
230 V / 50 Hz
230 V / 50 Hz
230 V / 50 Hz
230 V / 50 Hz
230 V / 50 Hz
230 V / 50 Hz
230 V / 50 Hz
230 V / 50 Hz
230 V / 50 Hz
230 V / 50 Hz
230 V / 50 Hz
230 V / 50 Hz
230 V / 50 Hz
230 V / 50 Hz
230 V / 50 Hz
230 V / 50 Hz
230 V / 50 Hz
230 V / 50 Hz
230 V / 50 Hz
230 V / 50 Hz
230 V / 50 Hz
230 V / 50 Hz
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Afrika
Algéria
Angola
Benin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Kamerun
Közép-afrikai Köztársaság
Csád
Kongó
Dahomey
Egyiptom
Etiópia
Gabon
Gambia
Ghána
Elefántcsontpart
Kenya
Lesotho
Libéria
Líbia
Malawi
Mali
Mauritánia
Mauritius
Marokkó
Mozambik
Namíbia
Niger
Nigéria
Ruanda
Szenegál
Sierra Leone
Szomália
Dél-Afrika
Szudán
Szváziföld
Tanzánia
Togo
Tunézia
Uganda
Zaire
Zambia
Zimbabwe

 
127-220 V / 50 Hz
220 V / 50 Hz
220 V / 50 Hz
220 V / 50 Hz
220 V / 50 Hz
220 V / 50 Hz
127-220 V / 50 Hz
220 V / 50 Hz
220 V / 50 Hz
220 V / 50 Hz
220 V / 50 Hz
220 V / 50 Hz
220 V / 50 Hz
220 V / 50 Hz
230 V / 50 Hz
240 V / 50 Hz
220 V / 50 Hz
240 V / 50 Hz
220-240 V / 50 Hz
120 V / 60 Hz
115-220 V / 50 Hz
230 V / 50 Hz
220 V / 50 Hz
220 V / 50 Hz
230 V / 50 Hz
127-220 V / 50 Hz
220 V / 50 Hz
220 V / 50 Hz
220 V / 50 Hz
230 V / 50 Hz
220 V / 50 Hz
110 V / 50 Hz
230 V / 50 Hz
220 V / 50 Hz
220-240 V / 50 Hz
240 V / 50 Hz
220 V / 50 Hz
230 V / 50 Hz
127-220 V / 50 Hz
127-220 V / 50 Hz
240 V / 50 Hz
220 V / 50 Hz
220 V / 50 Hz
220 V / 50 Hz
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Ázsia
Abu Dhabi
Afganisztán
Örményország
Azerbajdzsán
Bahrein
Banglades
Brunei
Kambodzsa
Kína
Grúzia
Hongkong
India
Indonézia
Irán
Irak
Izrael
Japán
Jordánia
Kazahsztán
Kirgizisztán
Korea (Észak)
Korea (Dél)
Kuvait
Laosz
Libanon
Malajzia
Mianmar
Omán
Pakisztán
Fülöp-szigetek
Katar
Szaúd-Arábia
Szingapúr
Srí Lanka
Szíria
Tajvan
Tádzsikisztán
Thaiföld
Törökország
Türkmenisztán
Egyesült Arab Emírségek
Üzbegisztán
Vietnam
Jemen

 
230 V / 50 Hz
220 V / 50 Hz
220 V / 50 Hz
220 V / 50 Hz
110-230 V / 50 Hz, 60 Hz
230 V / 50 Hz
240 V / 50 Hz
220 V / 50 Hz
220 V / 50 Hz
220 V / 50 Hz
220 V / 50 Hz
230-250 V / 50 Hz, 60 Hz
127-220 V / 50 Hz
220 V / 50 Hz
220 V / 50 Hz
230 V / 50 Hz
110-220 V / 50 Hz, 60 Hz
220 V / 50 Hz
220 V / 50 Hz
220 V / 50 Hz
220 V / 50 Hz
110-220 V / 60 Hz
240 V / 50 Hz
220 V / 50 Hz
110-220 V / 50 Hz
240 V / 50 Hz
240 V / 50 Hz
240 V / 50 Hz
230 V / 50 Hz
110-220 V / 60 Hz
240 V / 50 Hz
127-220 V / 50 Hz
230 V / 50 Hz
230 V / 50 Hz
220 V / 50 Hz
110-220 V / 60 Hz
220 V / 50 Hz
220 V / 50 Hz
220 V / 50 Hz
220 V / 50 Hz
220 V / 50 Hz
220 V / 50 Hz
110-220 V / 50 Hz
220 V / 50 Hz
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