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1 Uwagi dotycz¹ce bezpiecznego u¿ytkowania sprzêtu

Podstawy bezpieczeñstwa

Podstaw¹ bezpiecznej pracy jest szczegó³owe zapoznanie siê z instrukcj¹ obs³ugi u¿ywanego sprzêtu.
Nale¿y wiêc zapewniæ, by instrukcja obs³ugi zestawu Easyloc RxTx by³a zawsze dostêpna dla osób
uprawnionych do u¿ycia sprzêtu i odpowiednio przeszkolonych. Producent nie ponosi
odpowiedzialno�ci za uszkodzenia cia³a lub szkody materialne powsta³e w wyniku niezastosowania siê
do zasad bezpieczeñstwa zawartych w niniejszej instrukcji obs³ugi.

Podstaw¹ bezpiecznej pracy jest równie¿ zastosowanie siê do wszelkich przepisów i standardów BHP
obowi¹zuj¹cych w kraju u¿ytkownika.

U¿ytkowanie sprzêtu SebaKMT

U¿ytkownik sprzêtu powinien bezwzglêdnie zastosowaæ siê do przepisów obowi¹zuj¹cych w danym
kraju dotycz¹cych urz¹dzeñ elektrycznych, które bêd¹ obiektem zastosowania sprzêtu. U¿ytkownik
powinien równie¿ zastosowaæ siê do obowi¹zuj¹cych przepisów dotycz¹cych zapobiegania wypadkom
przy pracy oraz wewnêtrznych regulaminów zak³adu, na którego terenie wykonywane bêd¹ zadania
pomiarowe (przepisów BHP).

Niezawodno�æ sprzêtu i bezpieczeñstwo jego u¿ycia mo¿na zagwarantowaæ tylko w przypadku
zastosowania oryginalnego wyposa¿enia dodatkowego. U¿ycie nieautoryzowanych akcesoriów jest
niedozwolone i skutkuje uniewa¿nieniem gwarancji.

Naprawy i konserwacja

Naprawy i konserwacja sprzêtu mog¹ byæ wykonywane wy³¹cznie przez placówki serwisowe SebaKMT
lub autoryzowane punkty serwisowe. Firma SebaKMT zaleca coroczne wykonywanie przegl¹dów
konserwacyjnych sprzêtu w autoryzowanych placówkach serwisowych.

Pod³¹czanie sprzêtu do kabli pod napiêciem

Pod³¹czanie sprzêtu pomiarowego do kabli pod napiêciem mog¹ wykonywaæ jedynie osoby
posiadaj¹ce odpowiednie uprawnienia.

Instalacje podziemne nieemituj¹ce sygna³u

Lokalizator Easyloc Rx nie jest w stanie zlokalizowaæ instalacji, które nie emituj¹ sygna³u
elektromagnetycznego. St¹d nale¿y zachowaæ szczególn¹ ostro¿no�æ podczas prac wykopowych,
nawet wówczas, gdy w miejscu planowanego wykopu nie wykryto obecno�ci instalacji podziemnych.
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2 Dane Techniczne

Odbiornik Easyloc Rx

Zakresy odbieranych czêstotliwo�ci
Zakres 1: radio 15 kHz do 23 kHz
Zakres 2: power 50 Hz / 60 Hz opcjonalnie 100 Hz (dostrojenie wykonywane w

autoryzowanym punkcie serwisowym SebaKMT)
Zakres 3: generator 32.768 kHz

Czu³o�æ przy g³êboko�ci 1 m
Zakres 1: radio >20 µA
Zakres 2: power >7 mA
Zakres 3: generator >5 µA

Zakres dynamiki reakcji odbiornika
Zakres 1: radio 120 dB
Zakres 2: power 135 dB
Zakres 3: generator 120 dB

Pomiar g³êboko�ci
Zakres pomiaru g³êboko�ci 0,1 m � 5 m
Rozdzielczo�æ 0,1 m
Dok³adno�æ

   - Zakres 1: radio ±20 %
   - Zakres 2: power ±20 %
   - Zakres 3: generator ±5 % (do 2 m), ±20 % (2 m � 5 m)

Zasilanie 10 x IEC R6 (ogniwa alkaliczne AA)
¯ywotno�æ baterii 40 godzin (baterie alkaliczne, u¿ytkowanie z przerwami w

temperaturze 20 °C)

Zakresy temperatur zgodnie z norm¹ DIN EN 60068-1
Roboczych -20 °C do +55 °C
Przechowywania -30 °C do +70 °C
Waga 2,5 kg
Wymiary (Szer x Wys x G³) 99 x 660 x 252 mm

Normy �rodowiskowe zgodnie z norm¹ EN 60529
Zabezpieczenie przed wtargniêciem kurzu i wody: spe³nia normê IP 67 od dolnej krawêdzi odbiornika

do dolnej krawêdzi zasobnika baterii oraz normê IP 56 dla
wszystkich czê�ci znajduj¹cych siê powy¿ej tej granicy

Generator sygna³u Easyloc Tx

Moc wysy³ana 0,1 W / 0,5 W (rêcznie ustawiana)
Czêstotliwo�æ pracy 32,768 kHz
Zasilanie 6 x IEC R20 (ogniwa alkaliczne typu D )
¯ywotno�æ baterii 40 godzin (baterie alkaliczne, u¿ytkowanie z przerwami w

temperaturze 20 °C)

Zakresy temperatur zgodnie z norm¹ DIN EN 60068-1
Roboczych -20 °C do +55 °C
Przechowywania -30 °C do +70 °C

Waga 1,7 kg
Wymiary (Szer x Wys x G³) 260 x 255 x 140 mm

Normy �rodowiskowe zgodnie z norm¹  EN 60529
Zabezpieczenie przed wtargniêciem kurzu i wody IP 56
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Zestaw lokalizacyjny Easyloc RxTx - warto�ci graniczne �rodowiskowe

Wibracje sinusoidalne zgodnie z norm¹ DIN EN 60068-2-6
Szczytowe przyspieszenie 20 m/s2
Czêstotliwo�æ 10 Hz � 150 Hz
Upadek swobodny zgodnie z norm¹ DIN 60068-2-32
Maksymalna wysoko�æ (w opakowaniu)80 cm (waga do 10 kg)
Wilgotno�æ wzglêdna maks. 93 % w 30 °C
Ci�nienie atmosferyczne maks. 4 kPa
Klasa zabezpieczenia III (spe³nia normê DIN EN 61140)
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3 Opis ogólny zestawu Easyloc Rx/Tx

Przeznaczenie

System lokalizacji uzbrojenia podziemnego Easyloc Rx/Tx przeznaczony jest do okre�lenia po³o¿enia,
kierunku przebiegu i g³êboko�ci u³o¿enia metalowych ci¹gów podziemnych - kabli i ruroci¹gów.

Zestaw lokalizacyjny mo¿na u¿yæ do wykrywania obecno�ci nieznanych instalacji podziemnych jak
równie¿ do wykrywania i �ledzenia trasy przebiegu konkretnych instalacji.

Podstawowa charakterystyka systemu

Zestaw lokalizacyjny Easyloc Rx/Tx posiada nastêpuj¹ce cechy:
� Solidna konstrukcja pozwalaj¹ca na pracê w trudnych warunkach terenowych i pogodowych
� Prosta, przyjazna dla u¿ytkownika obs³uga zestawu z maksymalnie ograniczon¹ liczb¹

elementów sterowniczych
� Niezawodny wska�nik stanu na³adowania baterii

Mo¿liwe konfiguracje dostawy sprzêtu

System lokalizacyjny Easyloc Rx/Tx mo¿na zamówiæ jako kompletny zestaw sk³adaj¹cy siê z
generatora i lokalizatora trasy lub oddzielne elementy, jak przedstawiono w tabeli mo¿liwych
konfiguracji poni¿ej:

Wyposa¿enie Zestaw Easyloc Rx/Tx Easyloc Rx Easyloc Tx
(generator i lokalizator) lokalizator i akcesoria generator i akcesoria

Lokalizator Easyloc Rx 1 1 -
Generator Easyloc Tx 1 - 1
Kabel po³¹czeniowy (2 m) 2 - 2
Zaciski krokodylkowe 2 - 2
Prêt uziomowy 1 - 1
Baterie IEC R6 (AA) 10 10 -
Baterie R20 (D) 6 - 6

Nylonowa torba 1 - -

Akcesoria dodatkowe

SebaKMT posiada w ofercie szereg akcesoriów dodatkowych do zestawu podstawowego
Easyloc Rx/Tx, które mo¿na zamówiæ u dystrybutora sprzêtu:
� Klamra nadawcza (100 mm) s³u¿¹ca do podania sygna³u z generatora metod¹ indukcyjn¹ w

miejscach dostêpu do lokalizowanych przewodów
� Zestaw po³¹czeniowy z separatorem do podania sygna³u z generatora na czynne kable przy³¹czy

elektrycznych, telefonicznych i telewizji kablowej poprzez domowe gniazdka zakoñczeniowe tych
instalacji

� FlexiSonde, giêtki przewód z w³ókna szklanego z rdzeniem metalowym do lokalizowania trasy
niemetalowych ruroci¹gów

� Sonda sygna³owa zasilana w³asn¹ bateri¹ do lokalizowania trasy niemetalowych ruroci¹gów

3.1 Lokalizator Easyloc Rx

Cechy urz¹dzenia

Lokalizator (odbiornik) Easyloc Rx posiada nastêpuj¹ce cechy i funkcje:
� 2 tryby pasywne (Radio i Power) stosowane do wykrywania i lokalizacji trasy przewodów

podziemnych bez u¿ycia generatora Easyloc Tx
� 1 tryb aktywny u¿ywany do lokalizacji trasy przewodów podziemnych z zastosowaniem

generatora sygna³u Easyloc Tx
� Automatyczny pomiar g³êboko�ci u³o¿enia przewodu w trybie aktywnym, tj. z zastosowaniem

generatora sygna³u Easyloc Tx
� Pó³automatyczny pomiar g³êboko�ci u³o¿enia przewodu w trybach pasywnych bez zastosowania

generatora sygna³u Easyloc Tx
� Automatyczna i rêczna regulacja czu³o�ci odbiornika
� Pod�wietlany ekran w warunkach s³abego o�wietlenia
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Elementy odbiornika

Ilustracja obok przedstawia elementy sk³adowe lokalizatora
Easyloc Rx:
1. Panel sterowania z wy�wietlaczem
2. G³o�nik z regulacj¹ poziomu d�wiêku

G³o�nik emituje ró¿ne sygna³y akustyczne (np. d�wiêk o
zmiennej czêstotliwo�ci odpowiadaj¹cy poziomowi odbieranego
sygna³u)

Ciszej G³o�niej

Bezpo�rednio po w³¹czeniu odbiornika g³o�no�æ ustawiona jest
na standardowym poziomie. Odbiornik w³¹czy siê z innym
poziomem g³o�no�ci tylko wówczas, gdy przed wy³¹czeniem
zasilania g³o�no�æ zosta³a rêcznie zwiêkszona.

3. Gniazdo s³uchawkowe
Do pod³¹czenia s³uchawek z wtykiem minijack 3,5 mm

4. Zasobnik baterii
5. Wymienna stopka ochronna

Wy�wietlacz i panel sterowania

Rysunek obok przedstawia panel sterowania i wy�wietlacz odbiornika Easyloc Rx:
1. Czujnik �wiat³a (podwójny)

Fotokomórka automatycznie reguluje
pod�wietlenie ekranu.
Pod�wietlenie ekranu mo¿na w³¹czyæ rêcznie na
jedn¹ minutê poprzez chwilowe zas³oniêcie
czujnika �wiat³a.

2. Wy³¹cznik
Zasilanie odbiornika Easyloc Rx w³¹cza siê i
wy³¹cza jednorazowym krótkim naci�niêciem
wy³¹cznika.
Zasilanie odbiornika Easyloc Rx wy³¹cza siê
automatycznie po siedmiu minutach bezczynno�ci
od momentu w³¹czenia.

3. Wy�wietlacz
Wy�wietla poziom odbieranego sygna³u, g³êboko�æ
u³o¿enia przewodu, tryb pracy odbiornika, stan
baterii i funkcje menu.

4. Przycisk 1
W zale¿no�ci od bie¿¹cego stanu odbiornika
przycisk s³u¿y do:
· Zainicjowania pomiaru g³êboko�ci
· Rêcznego zmniejszenia czu³o�ci odbiornika

5. Przycisk 2
W zale¿no�ci od bie¿¹cego stanu odbiornika
przycisk s³u¿y do:
· Regulacji czu³o�ci odbiornika
· Zainicjowania pomiaru g³êboko�ci

6. Przycisk 3
W zale¿no�ci od bie¿¹cego stanu odbiornika przycisk s³u¿y do:
· Wyboru trybu pracy
· Rêcznego zwiêkszenia czu³o�ci odbiornika
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3.2 Generator Easyloc Tx

Cechy urz¹dzenia

Generator Easyloc Tx posiada nastêpuj¹ce funkcje i cechy:
� Indukcyjne sprzê¿enie sygna³u 33 kHz z lokalizowan¹ instalacj¹ za po�rednictwem wewnêtrznej

anteny ramowej lub klamry nadawczej
� Bezpo�rednie (galwaniczne) sprzê¿enie sygna³u 33 kHz z lokalizowan¹ instalacj¹ za

po�rednictwem kabli po³¹czeniowych (z ewentualnym zastosowaniem dodatkowych separatorów
pozwalaj¹cych na pod³¹czenie generatora do przewodów pod napiêciem)

� Dwustopniowa regulacja mocy sygna³u (0,1 W / 0,5 W)
� Mo¿liwo�æ wyboru typu sygna³u - ci¹g³ego lub pulsuj¹cego

Panel sterowania generatora

Ilustracja obok przedstawia panel sterowania i wy�wietlacz generatora
1. Wska�nik stanu baterii

Je�li wska�nik diodowy LED migocze czerwonym �wiat³em, baterie nale¿y wymieniæ.
2. Wy³¹cznik

Zasilanie generatora Easyloc Tx w³¹cza siê i wy³¹cza krótkim jednorazowym naci�niêciem
przycisku wy³¹cznika.

3. Przycisk "rodzaju sygna³u"
Przyciskiem tym zmienia siê typ nadawanego sygna³u z ci¹g³ego na pulsuj¹cy i odwrotnie.

4. Gniazda wyj�ciowe
Do gniazd wyj�ciowych generatora pod³¹cza siê przewody po³¹czeniowe s³u¿¹ce do
galwanicznego (bezpo�redniego) sprzê¿enia generatora z lokalizowan¹ instalacj¹ lub inne
zestawy po³¹czeniowe (np. klamrê nadawcz¹ EasyClamp lub zestaw kabli z separatorem).

5. Przycisk zmiany trybu pracy
S³u¿y do wyboru rodzaju sprzê¿enia generatora z lokalizowan¹ instalacj¹: indukcyjny (za
po�rednictwem wewnêtrznej anteny) lub bezpo�redni (galwaniczny lub za po�rednictwem klamry
nadawczej).

6. Przycisk wyboru mocy sygna³u
S³u¿y do wyboru jednego z dwóch poziomów mocy wyj�ciowej generowanego sygna³u
(0,1 W lub 0,5 W).

www.biall.com.pl
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4 Obs³uga systemu lokalizacyjnego

4.1 Pod³¹czenie i obs³uga generatora Easyloc Tx

4.1.1 Sygna³y generatora i tryby pracy

Charakterystyka sygna³ów

U¿ytkownik mo¿e samodzielnie skonfigurowaæ sygna³ wyj�ciowy w zakresie typu sygna³u i jego mocy
w zale¿no�ci od wykonywanego zadania lub specyfiki lokalizowanej instalacji.

Symbol Typ sygna³u

Sygna³ pulsuj¹cy
Sygna³ pulsuj¹cy jest ³atwiej rozró¿nialny po�ród innych sygna³ów
otoczenia, st¹d jest w³a�ciwym wyborem w przypadkach zak³óceñ
zewnêtrznych w pa�mie nadawczym generatora. Pozwala równie¿
na oszczêdno�æ baterii.
Uwaga: przy zastosowaniu sygna³u pulsuj¹cego pomiar g³êboko�ci
nie jest mo¿liwy.
Sygna³ ci¹g³y
Sygna³ ci¹g³y pozwala na zmierzenie g³êboko�ci u³o¿enia przewodu,
st¹d nale¿y w³¹czyæ ten typ sygna³u przed wykonaniem pomiaru.

Moc sygna³u

Poziom niski (0,1 W)
Oszczêdza baterie zasilaj¹ce.

Poziom wysoki (0,5 W)

Tryby pracy

Generator Easyloc Tx mo¿na zastosowaæ w nastêpuj¹cych trybach pracy:

Symbol Tryb pracy

Indukcyjny
W tym trybie pracy sygna³ z generatora jest emitowany za
po�rednictwem wewnêtrznej anteny ramowej i indukuje siê w
przewodach metalowych znajduj¹cych siê w niedu¿ej odleg³o�ci od
generatora.
Bezpo�redni
W tym trybie pracy sygna³ podawany jest galwanicznie z
wykorzystaniem kabli po³¹czeniowych lub indukcyjnie za
po�rednictwem klamry nadawczej. Do gniazd wyj�ciowych
generatora mo¿na równie¿ pod³¹czyæ specjalny zestaw kabli z
separatorem (adapterem) pozwalaj¹cy na bezpo�rednie podanie
sygna³u na kabel domowej instalacji elektrycznej lub telefonicznej
poprzez gniazdka zakoñczeniowe tych instalacji.

www.biall.com.pl
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4.1.2 Pod³¹czenie generatora metod¹ bezpo�redni¹

Metoda bezpo�rednia (galwaniczna)

Wstêp

Metoda sprzê¿enia galwanicznego stosowana jest w przypadku instalacji bezpo�rednio dostêpnych:
ruroci¹gów metalowych oraz kabli, które zosta³y od³¹czone od zasilania i czasowo wy³¹czone z
eksploatacji. Sposób pod³¹czenia kabli zale¿y od typu instalacji, jej umiejscowienia i warunków
dostêpu (rura, kabel, dostêpno�æ koñcówek instalacji, pow³oka izolacyjna, itp). Jest to
najskuteczniejsza metoda podania sygna³u, poniewa¿ generator jest po³¹czony bezpo�rednio z
metalowym elementem lokalizowanego przewodu (hydrant, wodomierz, zasuwa, p³aszcz kabla, ¿y³a
kabla, ta�ma ostrzegawczo-sygnalizacyjna lub przewód lokalizacyjny), dziêki czemu sygna³ prawie
bez strat przekazywany jest na docelow¹ instalacjê. Stosuj¹c tê metodê sprzê¿enia sygna³u mo¿na
rozpocz¹æ przeszukiwanie terenu lokalizatorem ju¿ w bezpo�redniej blisko�ci generatora a sprzê¿enia
sygna³u z s¹siednimi przewodami s¹ ograniczone.

Ilustracja poni¿ej przedstawia przyk³ad bezpo�redniego galwanicznego sprzê¿enia generatora z
lokalizowanym przewodem:

UWAGA

Uziom nale¿y umie�ciæ w miejscu mo¿liwie odleg³ym od lokalizowanej instalacji, prostopadle do
kierunku jej przebiegu. Aby uzyskaæ nisk¹ rezystancjê uziemienia prêt uziomowy nale¿y wbiæ
g³êboko w ziemiê. Je�li pod³o¿e w tym miejscu jest suche, piaszczyste lub kamieniste dobrze jest
obficie zwil¿yæ je wod¹. Warto te¿ rozejrzeæ siê, czy w pobli¿u nie ma dobrego uziemienia
naturalnego, takiego jak np. metalowy s³upek znaku drogowego. Nale¿y te¿ zwróciæ uwagê, by nie
umieszczaæ uziemienia w bezpo�redniej blisko�ci innych przewodów podziemnych. .

Je�li lokalizowane instalacje s¹ pod napiêciem, przed pod³¹czeniem generatora nale¿y wykonaæ
nastêpuj¹ce czynno�ci w celu zapewnienia bezpiecznej pracy:

Piêæ podstawowych czynno�ci:

1. Od³¹cz napiêcie
2. Zabezpiecz przed przypadkowym za³¹czeniem napiêcia
3. Sprawd�, czy w lokalizowanej instalacji p³ynie pr¹d
4. Uziemij koñce kabla
5. Zabezpiecz dostêp do s¹siednich elementów instalacji, które mog¹ byæ pod napiêciem

www.biall.com.pl
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Zasady sprzê¿enia galwanicznego

Poni¿ej przedstawiono kilka podstawowych zasad, na których opiera siê metoda galwanicznego
sprzê¿enia generatora z lokalizowan¹ instalacj¹:

1. Przewody kablowe z pojedyncz¹ ¿y³¹ lub rury (izolowane lub nieizolowane)

Odleg³o�æ miêdzy prêtem uziomowym i koñcami lokalizowanej instalacji powinna byæ mo¿liwie du¿a.
Istnieje niebezpieczeñstwo, ¿e pr¹d powrotny p³yn¹cy przez ziemiê mo¿e równie¿ p³yn¹æ w
s¹siednich instalacjach podziemnych, czego wynikiem mo¿e byæ b³êdna lokalizacja.

2. Kabel izolowany z pojedyncz¹ ¿y³¹ i ekranem

Nale¿y zewrzeæ ¿y³ê wewnêtrzn¹ z ekranem na koñcu kabla i uziemiæ jak na ilustracji obok.
Je�li po³¹czenia z ziemi¹ nie bêd¹ dobre (wysoka rezystancja uziemienia), pr¹d sygna³owy
p³yn¹cy w ¿yle kabla i pr¹d powrotny p³yn¹cy w ekranie bêd¹ siê wzajemnie znosiæ. W takim
przypadku lokalizator mo¿e nie wykryæ obecno�ci kabla. Mo¿na te¿ wykonaæ po³¹czenie jak na
rysunku bez uziemienia na koñcu.

3. Izolowany kabel wielo¿y³owy z ekranem (wewnêtrzne ¿y³y pod³¹czone lub od³¹czone)

Sposób pod³¹czenia generatora tak jak w przyk³adzie 1.

4. Metalowa rura os³onowa (ruroci¹g) - izolowana lub nieizolowana

Odleg³o�æ miêdzy rur¹ i prêtem uziomowym powinna byæ jak najwiêksza. W niektórych przypadkach
trzeba wykonaæ kilka prób zanim uzyska siê optymalne umiejscowienie prêta uziomowego.
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5. Je�li dostêpna jest �cie¿ka powrotna dla sygna³u (inny kabel, rura)

Odleg³o�æ miêdzy lokalizowan¹ instalacj¹ i przewodem powrotnym powinna byæ przynajmniej
dziesiêciokrotnie wiêksza ni¿ g³êboko�æ u³o¿enia instalacji.

6. Para przewodów (z ekranem lub bez) zwarta na koñcu kabla
Dla par skrêconych ze skokiem skrêtu wiêkszym lub równym g³êboko�ci u³o¿enia przewodu
mo¿na zastosowaæ metodê podania sygna³u jak na rysunku obok. Wzd³u¿ trasy kabla odbierany
jest wówczas sygna³ pulsuj¹cy: maksimum sygna³u odbierane jest w momencie przebiegu obu
¿y³ na wspólnej p³aszczy�nie poziomej, minimum w momencie, gdy znajduj¹ siê na wspólnej
p³aszczy�nie pionowej.

Sprzê¿enie sygna³u z zastosowaniem akcesoriów dodatkowych

Sprzê¿enie z zastosowaniem zestawu kabli z separatorem sieciowym

Sygna³ z generatora mo¿na podaæ galwanicznie na przy³¹cze kablowe poprzez gniazdko
zakoñczeniowe wewn¹trz budynku (kabel elektryczny, telefoniczny, telewizji kablowej). W tym celu
nale¿y zastosowaæ zestaw kabli po³¹czeniowych z odpowiednim separatorem/adapterem.
W przypadku zastosowania tej metody sprzê¿enia sygna³u, wy³¹czenie lokalizowanego kabla z
eksploatacji nie jest konieczne.

W ofercie firmy SebaKMT znajduj¹ siê zestawy kabli po³¹czeniowych z adapterami dla tego typu
zastosowañ (zobacz te¿ rozdzia³ 3. Opis ogólny - Akcesoria dodatkowe).
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4.1.3 Pod³¹czenie generatora przy u¿yciu klamry nadawczej

Sygna³ z generatora mo¿na podaæ na lokalizowany przewód za po�rednictwem klamry nadawczej
(transformatora kleszczowego). Przy zastosowaniu tej metody nie trzeba wy³¹czaæ kabla z
eksploatacji.

Szczêki klamry nadawczej musz¹ byæ ca³kowicie zamkniête wokó³ lokalizowanego przewodu - w ten
sposób tylko niewielka czê�æ sygna³u mo¿e przenikn¹æ do s¹siednich instalacji.

Je�li sygna³ podawany jest za po�rednictwem klamry nadawczej na kabel, oba koñce tego kabla
musz¹ byæ uziemione by zapewniæ nisk¹ impedancjê obwodu i tym samym zwiêkszyæ warto�æ
indukowanego sygna³u. Kable elektroenergetyczne i ekrany kabli teletechnicznych s¹ z regu³y
uziemione. Lokalizuj¹c trasê przewodów, których ci¹g³o�æ jest przerywana elementami izolacyjnymi
(np. licznikami gazu w przypadku gazoci¹gu), izolatory te nale¿y na czas lokalizacji zmostkowaæ.

4.1.4 Pod³¹czenie generatora metod¹ indukcyjn¹

Je�li brak jest bezpo�redniego dostêpu do przewodów podziemnych, mo¿na zastosowaæ metodê
indukcyjnego sprzê¿enia generatora z lokalizowanym kablem lub ruroci¹giem za po�rednictwem
wewnêtrznej anteny ramowej generatora.

Sprzê¿enie indukcyjne jest szczególnie zalecane w przypadku lokalizacji nieznanych instalacji
podziemnych (np. na terenie budowy).

Aby ustaliæ trasê przebiegu konkretnego przewodu podziemnego, generator nale¿y postawiæ
bezpo�rednio nad lokalizowan¹ instalacj¹, jak pokazano na rysunku poni¿ej, przy czym najlepsze
sprzê¿enie sygna³u uzyskuje siê ustawiaj¹c generator równolegle do spodziewanego przebiegu
przewodu.
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Stosuj¹c indukcyjn¹ metodê podania sygna³u z generatora nale¿y wzi¹æ pod uwagê
nastêpuj¹ce fakty:
� Metoda indukcyjna nie jest selektywna - sygna³ mo¿e p³yn¹æ równie¿ w obcych instalacjach

znajduj¹cych siê w bliskim s¹siedztwie. St¹d w sytuacjach, gdzie jest to mo¿liwe i wymagana
jest dok³adna, selektywna lokalizacja przewodów podziemnych nale¿y przede wszystkim
stosowaæ metodê sprzê¿enia galwanicznego, ewentualnie indukcyjnego za po�rednictwem
klamry nadawczej (zobacz te¿ rozdzia³y 4.1.2 i 4.1.3).

� Ustalaj¹c przebieg trasy przewodu podziemnego, a w szczególno�ci mierz¹c g³êboko�æ jego
u³o¿enia nale¿y zachowaæ odleg³o�æ 15 metrów miêdzy generatorem i odbiornikiem, w
przeciwnym razie istnieje du¿e prawdopodobieñstwo odbierania sygna³u bezpo�rednio z
generatora ("z powietrza").

� Przeszukuj¹c nieznany teren, generator nale¿y przestawiaæ równolegle co jeden metr i
orientowaæ go równie¿ prostopadle do pierwotnego kierunku lokalizacji.

� Dobrym sposobem jest ustawienie generatora w miejscu oczekiwanego zakoñczenia
lokalizowanego przewodu, na przyk³ad przy szafie rozdzielczej lub przy s³upie o�wietlenia
ulicznego.

Selektywna eliminacja lokalizowanych przewodów

W szczególnych warunkach przewody u³o¿one pod ziemi¹ p³yciej mog¹ maskowaæ obecno�æ
s¹siednich przewodów u³o¿onych na wiêkszej g³êboko�ci, utrudniaj¹c tym samym ich lokalizacjê.

W takich przypadkach mo¿na wykorzystaæ charakterystykê pola elektromagnetycznego emitowanego
przez antenê ramow¹ generatora Easyloc Tx  w taki sposób, by zminimalizowaæ dzia³anie tego pola
na przewody ju¿ zlokalizowane. Efekt ten uzyskuje siê stawiaj¹c generator na boku bezpo�rednio nad
eliminowanym przewodem (jak na rysunku poni¿ej) i kontynuuj¹c przeszukiwanie terenu
odbiornikiem (zobacz rozdzia³ 4.2.2 Przeszukiwanie nieznanego terenu).
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4.1.5 Lokalizacja ruroci¹gów niemetalowych

Trasê ruroci¹gu niemetalowego mo¿na �ledziæ wprowadzaj¹c do jego wnêtrza giêtki metalizowany
przewód z w³ókna szklanego FlexiSonde, na który wysy³a siê sygna³ z generatora. Alternatywn¹
metod¹ jest wprowadzenie do ruroci¹gu sondy sygna³owej, u¿ywaj¹c do tego celu przewodu z
w³ókna szklanego, na którego koñcu przykrêcona jest sonda (zakoñczona gwintem, w³asne zasilanie
bateryjne).

Przewód metalizowany FlexiTracer i sonda sygna³owa znajduj¹ siê w wyposa¿eniu dodatkowym
zestawu Easyloc RxTx (zobacz rozdzia³ 3 Opis ogólny - Akcesoria dodatkowe).

4.1.6 Obs³uga generatora sygna³owego

Sposób postêpowania

Przed rozpoczêciem lokalizacji trasy nale¿y wykonaæ kolejno nastêpuj¹ce czynno�ci:
1. Pod³¹cz generator do lokalizowanego przewodu stosuj¹c najbardziej odpowiedni¹ metodê, albo -

w przypadku zastosowania metody indukcyjnej - postaw generator na ziemi w miejscu, które
bêdzie przeszukiwane (zobacz rozdzia³ 4.1.2 Metody sprzê¿enia sygna³u).

2. Naci�nij przycisk  by w³¹czyæ zasilanie generatora.

3. Przyciskami  i  wybierz ¿¹dan¹ charakterystykê sygna³u wyj�ciowego (zob. rozdzia³ 4.1
Pod³¹czenie i obs³uga generatora Easyloc Tx)
Wybrane ustawienie sygnalizowane jest �wiec¹c¹ zielon¹ diod¹ LED.

4. Przyciskiem  wybierz ¿¹dany tryb pracy (zob. rozdzia³ 4.1 Pod³¹czenie i obs³uga generatora
Easyloc Tx).
Wynik: w trybie po³¹czenia bezpo�redniego dioda LED przy symbolu  sygnalizuje jako�æ
pod³¹czenia do lokalizowanego przewodu:
� �wiat³o zielone migocz¹ce: dobre po³¹czenie (niska rezystancja)
� Na przemian �wiat³o czerwone i zielone: dostateczna jako�æ po³¹czenia
� �wiat³o czerwone migocz¹ce: z³a jako�æ po³¹czenia (wysoka rezystancja)

5. Przyst¹p do lokalizacji trasy jak opisano w rozdziale 4.2 Lokalizacja przewodów odbiornikiem
Easyloc Rx.
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4.2 Lokalizacja linii odbiornikiem Easyloc Rx

4.2.1 Ustawianie i zmiana parametrów odbiornika

Sposób postêpowania

Aby ustawiæ ¿¹dane parametry pomiarowe w menu odbiornika wykonaj nastêpuj¹ce czynno�ci:

1. Naci�nij i przytrzymaj przycisk  .

2. Naci�nij jednokrotnie przycisk  nadal przytrzymuj¹c w pozycji dolnej przycisk  do chwili
us³yszenia sygna³u d�wiêkowego. Na wy�wietlaczu powinien na chwilê pojawiæ siê nastêpuj¹cy
obraz:

3. Aby ustawiæ jeden z dwóch mo¿liwych trybów pomiaru g³êboko�ci nale¿y w czasie wy�wietlania

ekranu menu nacisn¹æ przycisk  :

Wybierz ten symbol, je�li mierzona bêdzie g³êboko�æ do sondy sygna³owej.

Wybierz ten symbol, je�li g³êboko�æ bêdzie mierzona w normalnym trybie (tj. bez
zastosowania sondy sygna³owej).

Aby wybraæ rodzaj jednostek pomiaru nale¿y nacisn¹æ przycisk  :

Jednostki angielskie (stopy - ft )

Jednostki metryczne (m).

4. Naci�nij przycisk  by zapisaæ ustawienia. Ustawienia pozostaj¹ w mocy nawet po wy³¹czeniu
zasilania odbiornika.

4.2.2 Tryby pracy odbiornika

Lokalizacja w trybach pasywnych

Nie u¿ywaj¹c generatora mo¿na przeszukaæ teren odbiornikiem w trybach pasywnych korzystaj¹c z
"naturalnych" sygna³ów emitowanych przez instalacje podziemne.

RADIO

Lokalizator Easyloc Rx w trybie "Radio" odbiera sygna³y radiowe z zakresu d³ugofalowego 15 kHz do
23 kHz. Jest to zakres czêstotliwo�ci radiowych, emitowanych przez odleg³e d³ugofalowe nadajniki
radiowe. Sygna³y te indukowane s¹ w d³ugich metalowych ci¹gach uzbrojenia podziemnego (kable
telekomunikacyjne, ruroci¹gi gazowe) i ponownie emitowane w przestrzeñ w formie fal
elektromagnetycznych. Czêstotliwo�ci te mo¿na wykorzystaæ do wykrywania lub potwierdzenia
lokalizacji mediów charakteryzuj¹cych siê dobr¹ przewodno�ci¹ elektryczn¹.

POWER

W trybie "Power" lokalizator EasyLoc Rx odbiera sygna³y z zakresu czêstotliwo�ci 50 / 60 Hz. Jest to
zakres czêstotliwo�ci emitowanych przez obci¹¿one kable elektroenergetyczne. Sygna³y te mo¿na
wykorzystaæ do wykrycia obecno�ci lub stwierdzenia braku obecno�ci takich kabli w przeszukiwanym
terenie, albo do potwierdzenia typu i po³o¿enia instalacji uprzednio zlokalizowanych metoda czynn¹.
Lokalizacjê na zakresie 50/60Hz powinno siê w zasadzie wykonywaæ tylko w celu weryfikacji, bowiem
aby niezawodnie wykryæ i prze�ledziæ trasê podziemnego kabla elektroenergetycznego, musi w nim
p³yn¹c pr¹d o dostatecznie du¿ej warto�ci.
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Ilustracje poni¿ej przedstawiaj¹ graficznie zasadê indukcji sygna³ów radiowych i sygna³ów
pochodz¹cych z elektrycznych sieci przesy³owych w metalowych ci¹gach podziemnych:

        

Tryb wspó³pracy z generatorem

Oprócz pasywnych trybów pracy przedstawionych powy¿ej stosuje siê tryb aktywny polegaj¹cy na
podaniu w³asnego sygna³u z generatora Easyloc Tx. Podsumowuj¹c, lokalizator mo¿na zastosowaæ w
trzech trybach pracy:

RADIO
U¿ywany do lokalizacji pasywnej przewodów emituj¹cych sygna³y radiowe
(np. metalowe ruroci¹gi lub d³ugie kable telekomunikacyjne).
POWER
U¿ywany do lokalizacji kabli elektroenergetycznych i innych emituj¹cych
czêstotliwo�ci sieci elektrycznej (50 Hz)
GENERATOR
U¿ywany do lokalizacji przewodów, na które podano sygna³ z generatora
Easyloc Tx.

4.2.3 Regulacja czu³o�ci odbiornika

Sposób wy�wietlania poziomu odbieranego sygna³u i czu³o�ci odbiornika

Poziom odbieranego sygna³u i czu³o�æ odbiornika wy�wietlane s¹ na ekranie w nastêpuj¹cy sposób:

1 Poziom odbieranego sygna³u
Poziom odbieranego sygna³u reprezentowany jest zaciemnionym segmentem skali. Jest to
warto�æ wzglêdna, zale¿na od bie¿¹cej czu³o�ci odbiornika.
Trójk¹ty ponad i poni¿ej skali wskazuj¹ maksymaln¹ uzyskan¹ warto�æ. Znaczniki te
przesuwane s¹ w praw¹ stronê skali w miarê wzrostu poziomu sygna³u do momentu, gdy wzrost
siê zakoñczy lub sygna³ zacznie opadaæ. Znaczniki maksymalnego poziomu wskazuj¹ tê warto�æ
przez 3 sekundy, dziêki czemu u¿ytkownik uzyskuje dodatkow¹ graficzn¹ informacjê o
maksymalnej sile odbieranego sygna³u.

2 Czu³o�æ odbiornika
Bie¿¹ca czu³o�æ odbiornika jest wy�wietlana na skali poni¿ej wska�nika poziomu sygna³u. Odnosi
siê ona do pe³nego spektrum sygna³ów mo¿liwych do przetwarzania w odbiorniku. Im wy¿sza
czu³o�æ, tym wiêksza zdolno�æ odbiornika do wykrywania s³abych sygna³ów.
Wska�nik numeryczny wy�wietlany nad skal¹ czu³o�ci sygnalizuje procentowo stopieñ
wykorzystania maksymalnej czu³o�ci odbiornika.
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Regulacja czu³o�ci
Je�li wskazania na skali poziomu sygna³u s¹ praktycznie zerowe, albo przeciwnie - sygna³ jest tak
silny, ¿e nie mie�ci siê na skali, czu³o�æ odbiornika nale¿y dostosowaæ do poziomu sygna³u za pomoc¹
rêcznej lub automatycznej regulacji wzmocnienia.

Automatyczn¹ regulacjê czu³o�ci w³¹cza siê jednorazowym krótkim naci�niêciem przycisku  .
Czu³o�æ odbiornika zostanie optymalnie dostosowana do poziomu odbieranego sygna³u tak, by
wskazanie znalaz³o siê w po³owie skali.

Rêczn¹ regulacjê czu³o�ci w³¹cza siê poprzez przyci�niêcie i chwilowe przytrzymanie przycisku  .
Na ekranie pojawi siê nastêpuj¹cy wska�nik:

W tym momencie mo¿na zmniejszyæ czu³o�æ odbiornika o jeden punkt procentowy jednorazowym

krótkim naci�niêciem przycisku  , albo zwiêkszyæ naciskaj¹c w podobny sposób przycisk .
Proces zmniejszania lub zwiêkszania czu³o�ci mo¿na przyspieszyæ przytrzymuj¹c odpowiedni przycisk
w pozycji dolnej.

Aby wyj�æ z trybu rêcznej regulacji czu³o�ci nale¿y ponownie nacisn¹æ i chwilê przytrzymaæ

przycisk  . Jednorazowe naci�niêcie przycisku rozpocznie pomiar g³êboko�ci (zobacz rozdzia³ 4.2.4
Pomiar g³êboko�ci u³o¿enia przewodu).

4.2.4 Orientacja odbiornika podczas lokalizacji

Podstawy prawid³owej orientacji odbiornika podczas lokalizacji

Aby okre�liæ po³o¿enie i kierunek biegu metalowego przewodu podziemnego nale¿y postêpowaæ
wed³ug nastêpuj¹cych zasad:
� Jak pokazano na ilustracji poni¿ej, odbiornik nale¿y zawsze trzymaæ przed sob¹ w pozycji

pionowej, jak najbli¿ej ziemi. Gdy odbiornik znajduje siê dok³adnie nad lokalizowanym
przewodem, wskazywany jest maksymalny poziom sygna³u. Gdy odbiornik jest przesuwany w
prawo lub lewo od wskazywanego po³o¿enia przewodu i nie jest jednocze�nie obracany wokó³ osi
pionowej, odbierany sygna³ proporcjonalnie opada.
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Orientacja dolnej krawêdzi odbiornika wzglêdem kierunku biegu lokalizowanego przewodu ma
nastêpuj¹cy wp³yw na poziom odbieranego sygna³u:
� Odbiornik ustawiony równolegle do kierunku biegu przewodu ð nad przewodem odbierany jest

sygna³ maksymalny (szczytowy)
� Odbiornik ustawiony prostopadle do kierunku biegu przewodu ð nad przewodem odbierany jest

sygna³ minimalny (zerowy).

4.2.5 Przeszukiwanie nieznanego terenu

Zastosowanie

Przeszukiwanie terenu w celu zlokalizowania elementów uzbrojenia podziemnego wykonuje siê
najczê�ciej w miejscu planowanych prac wykopowych wtedy, gdy brak podk³adów (planów)
geodezyjnych lub posiadane plany istniej¹cej infrastruktury podziemnej s¹ niedok³adne.

Zasady przeszukiwania terenu

Przeszukiwanie terenu w celu zlokalizowania nieznanych instalacji podziemnych nale¿y wykonywaæ w
sposób systematyczny. Rysunek poni¿ej przedstawia w³a�ciwy sposób postêpowania.

Je�li teren jest przeszukiwany z zastosowaniem generatora Easyloc Tx, pozycjê generatora nale¿y
zmieniæ po pierwszym przeszukaniu terenu odbiornikiem przestawiaj¹c go o co najmniej 1 metr w
bok i zmieniaj¹c jego orientacjê o 90°, po czym nale¿y ponownie przeszukaæ teren w podobny
sposób jak poprzednio.

Korzystaj¹c z generatora w trybie indukcyjnym nale¿y pamiêtaæ o zachowaniu minimalnej odleg³o�ci
15 m miêdzy odbiornikiem i generatorem.
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Sposób postêpowania

Przeszukuj¹c teren w celu zlokalizowania nieznanych przewodów podziemnych nale¿y wykonaæ
nastêpuj¹ce czynno�ci:
1. Je�li teren bêdzie przeszukiwany z zastosowaniem generatora Easyloc Tx, generator nale¿y

przygotowaæ do pracy wed³ug instrukcji opisanej w rozdziale  4.1.

2. Naci�nij przycisk    by w³¹czyæ zasilanie odbiornika.

3. Przyciskiem    wybierz ¿¹dany tryb pracy (zobacz rozdzia³ 4.2.2 Tryby pracy odbiornika).
Symbol aktualnie wybranego trybu pracy wy�wietlany jest w prawym dolnym rogu ekranu.

4. Przeszukaj teren odbiornikiem wed³ug opisu powy¿ej.
Je�li odbierany sygna³ jest za silny albo za s³aby wyreguluj odpowiednio czu³o�æ odbiornika
(zobacz rozdzia³ 4.2.3 Regulacja czu³o�ci odbiornika).

5. Po zlokalizowaniu przewodu znajd� punkt, w którym sygna³ jest najsilniejszy i wyra�nie go
zaznacz (zobacz rozdzia³ 4.2.4 Orientacja odbiornika podczas lokalizacji).

4.2.6 Ustalanie kierunku biegu instalacji

Sposób postêpowania

Kierunek biegu lokalizowanego przewodu podziemnego ustala siê w sposób nastêpuj¹cy:
1. Je�li do lokalizacji u¿yto sygna³u generatora Easyloc Tx, generator powinien byæ sprzê¿ony z

lokalizowanym przewodem w sposób gwarantuj¹cy najmniejsz¹ stratê sygna³u u¿ytecznego
(zobacz rozdzia³  4.1.2 do 4.1.4). Nastêpnie nale¿y w³¹czyæ zasilanie generatora (zobacz rozdzia³
4.1.6 Przygotowanie generatora do pracy).

2. Naci�nij przycisk    by w³¹czyæ zasilanie odbiornika.

3. Przyciskiem    wybierz ¿¹dany tryb pracy (zobacz rozdzia³ 4.2.2 Tryby pracy odbiornika).
Symbol aktualnie wybranego trybu pracy wy�wietlany jest w prawym dolnym rogu ekranu.

4. Ustaw odbiornik pionowo dok³adnie nad zaznaczon¹ pozycj¹ zlokalizowanego przewodu.
5. Obróæ odbiornik wokó³ jego osi pionowej nad zaznaczona pozycj¹ do uzyskania maksymalnego

sygna³u (zobacz rozdzia³ 4.2.4 Orientacja odbiornika podczas lokalizacji).
Wynik operacji: Dolna krawêd� odbiornika wskazuje kierunek biegu przewodu wtedy, gdy
odbierany sygna³ nad ustalon¹ pozycj¹ przewodu jest najsilniejszy.

6. Aby ustaliæ przebieg trasy lokalizowanego przewodu na d³u¿szym odcinku nale¿y pod¹¿aæ do
przodu z odbiornikiem staraj¹c siê utrzymaæ na wska�niku poziomu sygna³u warto�æ
maksymaln¹. Je�li odbierany sygna³ zaczyna s³abn¹æ, nale¿y przesun¹æ lokalizator w prawo lub
lewo lub obróciæ go wokó³ osi pionowej tak, by ponownie odbieraæ sygna³ maksymalny. Trasê
lokalizowanego przewodu nale¿y regularnie zaznaczaæ na ziemi i zawsze prze�ledziæ do punktu,
w którym opuszcza on przeszukiwany teren.
Je�li odbierany sygna³ jest za silny albo za s³aby nale¿y odpowiednio wyregulowaæ czu³o�æ
odbiornika (zobacz rozdzia³ 4.2.3 Regulacja czu³o�ci odbiornika). Zaleca siê stosowaæ rêczn¹
regulacjê czu³o�ci.

4.2.7 Pomiar g³êboko�ci u³o¿enia przewodu

Warunki wstêpne dla automatycznego pomiaru g³êboko�ci

Odbiornik Easyloc Rx posiada funkcjê automatycznego pomiaru g³êboko�ci. Jednym z warunków
korzystania z tej funkcji jest zastosowanie odpowiedniego typu sygna³u generatora Easyloc Tx -
sygna³ musi byæ ci¹g³y (nie pulsuj¹cy) (zobacz rozdzia³ 4.1.1 Sygna³y generatora i tryby pracy).

Ponadto automatyczny pomiar g³êboko�ci nie jest dostêpny w pasywnych trybach pracy RADIO i
POWER. Funkcja ta dzia³a tylko w trybie GENERATOR.

Je�li warunki te nie s¹ spe³nione, mo¿na z grubsza oszacowaæ g³êboko�æ u³o¿enia przewodu stosuj¹c
metodê 45°.

Nawet je�li uda³o siê zmierzyæ g³êboko�æ u³o¿enia lokalizowanej instalacji,
wszelkie prace wykopowe powinny byæ wykonywane ze szczególn¹ ostro¿no�ci¹,
zw³aszcza w przypadkach, gdy g³êboko�æ oszacowano metod¹ przybli¿on¹.
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Pomiar g³êboko�ci przy zastosowaniu sondy sygna³owej

Je�li zachodzi potrzeba okre�lenia g³êboko�ci u³o¿enia ruroci¹gu niemetalowego, pomiar wykonuje
siê z wykorzystaniem sondy sygna³owej lub giêtkiego metalizowanego przewodu FlexSonde (zobacz
rozdzia³ 4.1.5 Lokalizacja ruroci¹gów niemetalowych) wprowadzanych do wewn¹trz danej instalacji.
Z uwagi na szczególn¹ charakterystykê sygna³u emitowanego przez sondê sygna³ow¹, w przypadku
u¿ycia sondy do pomiaru g³êboko�ci nale¿y odpowiednio ustawiæ tryb pomiaru g³êboko�ci w menu
odbiornika Easyloc Rx (zobacz rozdzia³  4.2.1 Ustawianie i zmiana parametrów odbiornika).

UWAGA:

lokalizalizacja pozycji sondy sygna³owej pod ziemi¹ odbywa siê trochê inaczej, ni¿
ma to miejsce przy lokalizowaniu trasy kabla czy rury. Dolna krawêd� odbiornika
EasyLoc Rx musi zawsze znajdowaæ siê równolegle nad przewidywan¹ tras¹ przej�cia
sondy. Zbli¿aj¹c siê do sondy uzyskamy trzy kolejne wskazania wzrostu sygna³u
1. pierwszy sygna³ widmowy
2. maksymalny sygna³ nad sond¹ sygna³ow¹
3. drugi sygna³ widmowy

Sposób postêpowania

Aby zmierzyæ g³êboko�æ u³o¿enia instalacji nale¿y wykonaæ nastêpuj¹ce czynno�ci::
1. Je�li do lokalizacji trasy i pomiaru g³êboko�ci u¿yto sygna³u generatora Easyloc Tx, generator

powinien byæ sprzê¿ony z lokalizowanym przewodem w sposób gwarantuj¹cy najmniejsz¹ stratê
sygna³u u¿ytecznego (zobacz rozdzia³y od  4.1.2 do 4.1.4). Nastêpnie nale¿y w³¹czyæ zasilanie
generatora (zobacz rozdzia³ 4.1.6 Przygotowanie generatora do pracy).

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e do pomiaru g³êboko�ci nie mo¿na u¿yæ sygna³u pulsuj¹cego.

2. Naci�nij przycisk   by w³¹czyæ zasilanie odbiornika.

3. Przyciskiem    wybierz ¿¹dany tryb pracy (zobacz rozdzia³ 4.2.2 Tryby pracy odbiornika).
Symbol aktualnie wybranego trybu pracy wy�wietlany jest w prawym dolnym rogu ekranu.

4. Postaw odbiornik ziemi w pozycji pionowej dok³adnie nad lokalizowan¹ lini¹.
5. Obróæ odbiornik wokó³ jego osi pionowej nad zaznaczon¹ pozycj¹ do uzyskania maksymalnego

sygna³u (zobacz rozdzia³ 4.2.4 Orientacja odbiornika podczas lokalizacji).

6. Naci�nij przycisk  by zainicjowaæ pomiar g³êboko�ci.
W przypadku pomy�lnego pomiaru automatycznego zmierzona g³êboko�æ zostanie wy�wietlona
na ekranie (nastêpne kroki mo¿na pomin¹æ):

W przypadku braku mo¿liwo�ci pomiaru automatycznego na ekranie pojawi siê
nastêpuj¹cy symbol:

Dalsz¹ czê�æ pomiaru nale¿y kontynuowaæ od kroku 7.

7. Przesuñ odbiornik w bok do momentu wy�wietlenia nastêpuj¹cego symbolu:

oraz us³yszenia krótkiego sygna³u akustycznego.
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8. Zaznacz to miejsce, a nastêpnie przesuñ odbiornik w bok w przeciwnym kierunku do momentu
ponownego uzyskania na ekranie powy¿szego symbolu oraz sygna³u akustycznego.

9. Zaznacz równie¿ to drugie miejsce a nastêpnie zmierz odleg³o�æ miêdzy zaznaczonymi punktami.
Wynik:  Po³owa odleg³o�ci miêdzy zaznaczonymi punktami odpowiada w przybli¿eniu g³êboko�ci
u³o¿enia przewodu. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e jest to oszacowanie zgrubne!

Wskazania i komunikaty b³êdów

Podczas pomiaru g³êboko�ci na ekranie wy�wietlane s¹ nastêpuj¹ce symbole informuj¹ce
u¿ytkownika o wyniku pomiaru lub zaistnia³ych b³êdach:

Pomiar g³êboko�ci nie powiód³ siê. Przyczyna b³êdu mog³a byæ nastêpuj¹ca:
· Odbierany sygna³ by³ zbyt s³aby lub nieregularny.
· Odbiornik nie by³ utrzymywany nieruchomo podczas pomiaru.
· Odbiornik nie znajdowa³ siê dok³adnie nad lokalizowanym przewodem w
chwili zainicjowania pomiaru.

G³êboko�æ u³o¿enia przewodu pod ziemi¹ przekracza 5 m.

Przewód jest u³o¿ony na g³êboko�ci mniejszej ni¿ 30 cm. Aby zabezpieczyæ
takie przewody przed zerwaniem lub uszkodzeniem w czasie prac
wykopowych, powinny one byæ specjalnie zaznaczane.

Odbiornik zosta³ przesuniêty zbyt daleko w lew¹ stronê podczas wykonywania
procedury szacowania g³êboko�ci metod¹ przybli¿on¹. Odbiornik nale¿y
przesun¹æ w przeciwnym kierunku do punktu, w którym na ekranie pojawi siê
nastêpuj¹cy symbol:

i kontynuowaæ proces pomiaru wed³ug opisu w punkcie 8 na poprzedniej
stronie.
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5 Konserwacja sprzêtu

Wymiana plastikowej stopki ochronnej

Plastikow¹ stopkê ochronn¹ zabezpieczaj¹c¹ doln¹ krawêd� odbiornika przed uszkodzeniem mo¿na
³atwo zdj¹æ za pomoc¹ np. �rubokrêta. Nowe stopki mo¿na zamówiæ u dystrybutora sprzêtu
SebaKMT.

Wymiana baterii w odbiorniku

Stan na³adowania baterii sprawdzany jest przy w³¹czeniu zasilania i sygnalizowany na wy�wietlaczu.

System równie¿ sprawdza regularnie stan
baterii. Je�li pojemno�æ baterii spada do 10%
warto�ci wyj�ciowej, wysy³any jest akustyczny
sygna³ ostrzegawczy i bie¿¹cy stan jest
wy�wietlany w górnej czê�ci ekranu.

W zasobniku baterii znajduje siê dziesiêæ ogniw
typu AA (R6). Aby je wymieniæ na nowe, nale¿y
odkrêciæ �rubokrêtem lub krawêdzi¹ monety
pó³obrotowy zatrzask na bocznej czê�ci
obudowy, zdj¹æ pokrywê plastikow¹ chroni¹c¹
przedzia³ baterii, wyj¹æ zasobnik z bateriami i
wymieniæ wszystkie ogniwa.

Nale¿y pamiêtaæ o odpowiednim w³o¿eniu baterii
do zasobnika (bieguny + i � ) oraz o
odpowiednim umiejscowieniu pe³nego zasobnika
w odbiorniku. Po zakoñczeniu wymiany nale¿y
za³o¿yæ plastikow¹ pokrywê ochronn¹ chroni¹c¹
przedzia³ baterii i przekrêciæ ponownie
po³obrotowy zatrzask.
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Wymiana baterii w generatorze

Je�li czerwona dioda LED sygnalizuj¹ca niski stan baterii zaczyna migotaæ, baterie nale¿y
niezw³ocznie wymieniæ na nowe.

 

Je�li zdarzy siê to podczas lokalizacji trasy odbiornikiem, operator odbionika zostanie poinformowany
o niskim stanie baterii generatora zmienion¹ charakterystyk¹ odbieranego sygna³u:

Typ sygna³u Normalny sygna³ Sygna³ w przypadku niskiego stanu
baterii generatora

Aby wymieniæ sze�æ baterii typu D (R20), nale¿y poluzowaæ obie �ruby (1) na tylnej �cianie obudowy
generatora (np. za pomoc¹ monety) i wysun¹æ zasobnik baterii (2).

1 2
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Utylizacja zu¿ytego sprzêtu

Dotyczy tylko nabywców w Unii Europejskiej: Je�li na tabliczce znamionowej nabytego sprzêtu
znajduje siê numer rejestracyjny WEEE (np. WEEE Reg. No. DE 24650880) oznacza to, ¿e zgodnie z
dyrektyw¹ europejsk¹ 2002/96/EC (WEEE) urz¹dzenie jest typu B2B (wy³¹cznie do u¿ytku
komercyjnego). Zgodnie z postanowieniami wspomnianej dyrektywy nabywca nie ma prawa
przeniesienia w³asno�ci sprzêtu na osobê prywatn¹. Seba Dynatronic lub Hagenuk KMT mog¹
dochodziæ odszkodowania od nabywcy za kary na³o¿one na nich przez prawodawcê w zwi¹zku z
odsprzeda¿¹ sprzêtu przez nabywcê u¿ytkownikowi prywatnemu.

W celu utylizacji zu¿ytego sprzêtu, je�li nabywca i producent nie zawarli oddzielnej umowy w tej
kwestii, nabywca jest zobowi¹zany zwróciæ zu¿yty sprzêt do producenta (pierwszego, który
wprowadzi³ sprzêt w obieg) tak, by producent móg³ poddaæ sprzêt procedurze recyklingu wed³ug
przepisów prawnych obowi¹zuj¹cych na terenie danego pañstwa cz³onkowskiego Unii Europejskiej.

W celu wyja�nienia w¹tpliwo�ci dotycz¹cych utylizacji sprzêtu nabywca powinien zwróciæ siê do
producenta.

Prawa Autorskie

Dane, specyfikacje techniczne i opisy procedur zawarte w niniejszej instrukcji maj¹ charakter
wy³¹cznie informacyjny i mog¹ ulec zmianie bez uprzedzenia. SebaKMT nie udziela ¿adnych
gwarancji, rzeczywistych lub domniemanych, dotycz¹cych informacji zawartych w niniejszej
instrukcji, które mog³yby byæ u¿yte w celach komercyjnych lub mog³yby �wiadczyæ o przydatno�ci
opisywanego sprzêtu do jakiegokolwiek celu. SebaKMT nie ponosi ¿adnej odpowiedzialno�ci za tre�æ
instrukcji i mylne informacje, które tre�æ ta mog³aby zawieraæ i nie przyjmuje ¿adnej
odpowiedzialno�ci za ewentualne szkody wynik³e z zastosowania tych informacji.

Niniejsza instrukcja zawiera informacje chronione prawem autorskim. Wszystkie prawa do instrukcji
s¹ zastrze¿one. ¯aden fragment instrukcji nie mo¿e byæ kopiowany, reprodukowany, przechowywany
na no�nikach magnetycznych lub elektronicznych, transmitowany ani t³umaczony na inne jêzyki bez
uprzedniej pisemnej zgody producenta.
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Gwarancja i serwis

SebaKMT udziela gwarancji na kupiony produkt zgodnie z warunkami podanymi poni¿ej.

Produkty firmy SebaKMT objête s¹ standardowymi warunkami gwarancji dla tej klasy sprzêtu na
okres 12 miesiêcy licz¹c od daty zakupu przez u¿ytkownika.

SebaKMT gwarantuje, ¿e jego produkt od momentu dostawy wolny jest od defektów jako�ci
wykonania i defektów materia³owych, które powodowa³yby istotne zmniejszenie jego warto�ci lub
walorów u¿ytkowych. Ka¿de urz¹dzenie poddawane jest surowej i dok³adnej kontroli technicznej.
Je¿eli pomimo tego urz¹dzenie mia³oby daæ powód do uzasadnionej reklamacji,  SEBA Polska Sp. z
o.o - autoryzowany przedstawiciel producenta w Polsce - dokona bezp³atnej naprawy lub wymiany
sprzêtu poprzez ca³y okres objêty gwarancj¹, licz¹c od daty zakupu sprzêtu.

Gwarancja ta nie dotyczy uszkodzeñ w dostarczonym oprogramowaniu.

Wszystkie czê�ci oraz produkty wymienione na warunkach tej gwarancji staj ¹ siê w³asno�ci¹ firmy
SebaKMT.

Gwarancja ta obejmuje równie¿ wymienione czê�ci dostarczone przez firmê SebaKMT obejmuj¹c
pozosta³y okres gwarancyjny na okres nie mniej ni¿ 90 dni.

Jakakolwiek ocena sprzêtu wymagaj¹cego naprawy b¹d� wymiany oraz sama naprawa gwarancyjna
mo¿e byæ dokonywana tylko przez pracowników SEBA Polska Sp. z o.o, Centrum Serwisowe, ul.
Knapowskiego 23, 60-126 Poznañ, lub przez upowa¿nione osoby reprezentuj¹ce autoryzowanych
dealerów SEBA Polska Sp. z o.o w Polsce.

Utrata praw gwarancyjnych

Nabywca traci prawa gwarancyjne na nabyty sprzêt w nastêpuj¹cych przypadkach:
1. Uszkodzenie sprzêtu spowodowane zosta³o:

- w wyniku wypadku, b³êdnej obs³ugi, niedba³o�ci, po¿aru, powodzi lub innej "si³y wy¿szej"
niezale¿nej od SEBA Polska Sp. z o.o

- pod³¹czenia do instalacji o niew³a�ciwym napiêciu
- korzystania ze sprzêtu w sposób niezgodny z instrukcj¹ obs³ugi
- dokonywania jakichkolwiek napraw gwarancyjnych przez osoby nieupowa¿nione.

2. Uszkodzenia lub zerwania jakichkolwiek znaków identyfikacyjnych i plomb gwarancyjnych.
3. Usuniêcia, zamazania lub zmiany jakichkolwiek numerów seryjnych sprzêtu.

Podejmowanie w okresie gwarancyjnym przez klienta jakichkolwiek prób zmian, modernizacji oraz
napraw powoduj¹ utratê praw gwarancyjnych.

SebaKMT zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w konstrukcji sprzêtu oraz jego ulepszania,
co nie mo¿e poci¹gn¹æ za sob¹ obowi¹zku do wprowadzania tych zmian i ulepszeñ w sprzêcie ju¿
wyprodukowanym. Aby uzyskaæ szybkie za³atwienie roszczeñ gwarancyjnych nale¿y reklamowane
czê�ci wraz z kart¹ gwarancyjn¹, kopi¹ dowodu zakupu oraz informacj¹ o rodzaju uszkodzenia,
dostarczyæ do autoryzowanego punktu serwisowego.

Pe³n¹ obs³ugê serwisow¹ w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym na terenie Polski prowadzi :
SEBA Polska Sp. z o.o.
Centrum Serwisowe
ul. Knapowskiego 23
60-126 Poznañ
tel. 061 8626398
fax 061 8626397


