NÁVOD K POUŽITÍ
CXL2 LOKÁTOR INŽ. SÍTÍ
DXL2 LOKÁTOR INŽ. SÍTÍ
MXL2 LOKÁTOR INŽ. SÍTÍ
SGA2 GENERÁTOR SIGNÁLU
SGV2 GENERÁTOR SIGNÁLU
MXT2 GENERÁTOR SIGNÁLU

VAROVÁNÍ

C.Scope lokátory detekují veškerá vedení vyzařující signál, který je možné zachytit.
Existují některá vedení, která nevyzařují tento signál, a proto nemohou být zaměřeny.

BUĎTE VŽDY
OPATRNÍ PŘI
VEŠKERÝCH
VÝKOPOVÝCH
PRACÍCH

Nepoužívejte přístroje mimo teplotní rozsah -10 ˚C až +50 ˚C, protože baterie pak nemusí
pracovat správně.
Geografické podmínky, jako jsou kopce a hory mohou stínit signály a bránit tak
zaměření.
C.Scope lokátory sami o sobě nemusí vždy zaměřit veškerá vedení. Používejte při práci
generátor signálu kdykoliv je to možné.
Nedotýkejte se kovových částí C.Scope generátoru signálu, když je zapnutý krokodýlových
spojek nebo plastového potrubního indikátoru.
Kabely C.Scope generátoru signálu NESMÍ být přímo zapojeny přímo do vedení
pod napětím.
Dejte si pozor na vícenásobná vedení. C.Scope lokátor nemusí vždy vyhledat vedení, která
jsou blízko sebe nebo nad sebou.
Nepoužívejte zařízení v místech, kde mohou být přítomny nebezpečné plyny.
Před umístěním zemnícího kolíku prohledejte dané místo a vylučte přítomnost jakéhokoli vedení.
Vždy se ujistěte, že máte nastavenou stejnou frekvenci na lokátoru i generátoru signálu,
pokud
pracujete s oběma těmito zařízeními.
Výsledky mohou být ovlivněny neobvykle silnými elektromagnetickými poli.
Nedržte sluchátko lokátoru příliš dlouho u ucha.

Doporučujeme pravidelně zkontrolovat lokátory generátor signálu (viz strana 52-55).
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Vlastnosti lokátoru inženýrských sítí CXL2, DXL2 a MXL2
C.Scope CXL2, DXL2 a MXL2 lokátory jsou lokátory potrubí a kabelů,
který
poskytují přesné informace o pozici a hloubce (DXL2 a MXL2 pouze)
podzemních vedení. Kombinace lokalizačních režimů zaručuje, že jsou
podzemní vedení vyhledávána rychle a spolehlivě.

AUTOMATIC DAILY SELF TEST – AUTOMATICKÁ DENNÍ KONTROLA
CXL2, DXL2 a MXL2 lokátory mají zabudované rozsáhlé testovací obvody.
Každý den dojde k úplnému přezkoušení lokátoru hned při prvním zapnutí.
Displej zobrazuje
„
„během testu a odpočítává průběh testu.
(Ví i f
í
t ě 16 17)

Digitální displej s automatickým
podsvícením
Odnímatelný reproduktor

Zapnuto/Vypnuto přepínač
Ovladač citlivosti

4-poziční přepínač režimů
P: Power
R: Radio
G/T: Generator/Transmiter
A: AllScan
ZÁZNAM DAT
Funkce záznamu dat umožňuje uchovávat záznamy o všech činnostech
lokátoru pro další analýzy na PC. Verze s Bluetooth™ také umožňuje
okamžité zmapování území a další funkce.
(Více informací na straně 51).

Bateriový box a
zdířka pro stahování dat
Data Access Connection
Vyměnitelný spodní kryt
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Vlastnosti lokátoru inženýrských sítí CXL2, DXL2 a MXL2

Režim Power
Režim Radio
Režim Generátor/Transmitter
Režim All Scan
Režim hloubky sondy
(DXL2 a MXL2 pouze)
Sloupcový graf pro sílu signálu
Automatická denní kontrola
Indikátor stavu baterií

Tlačítko měření proudu
(MXL2 pouze)

Tlačítko pro měření hloubky
(DXL2 a MXL2 pouze)

Míra hloubky (DXL2 a MXL2 pouze)/
Míra proudu signálu
(MXL2 pouze)

Tlačítko pro volbu frekvence (MXL2 pouze)
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Vlastnosti SGA2/SGV2/MXT2 generátorů signálu
C.Scope SGA2 a SGV2 generátory signálu jsou ideálními
doplňky CXL2 a DXL2 lokátorů inženýrských sítí.

C.Scope MXT2 generátor signálu je ideálním doplňkem
MXL2 lokátoru.

SGA2 má zařízení pro vysoký i nízký výstupní výkon a může
pracovat s pulzním nebo kontinuálním signálem.

Rozsah pracovních frekvencí a nastavitelný výstupní výkon jsou
vytvořeny tak, aby MXL2 a MXT2 byly maximálně variabilní potrubní
a kabelové lokátory, schopné vyhledávat a zaměřit potrubí a kabely
v různých podmínkách.

SGV2 má navíc na displeji ikonku značící stav baterií a
indikátor výstupního výkonu. SGV2 má na výběr čtyři úrovně
výstupního výkonu.

Zástrčka pro přímé zapojení
10m zemnící kabel
Krokodýlové svorky
Baterie

Úložný box pro příslušenství
Magnety připojení

Upínací klipy úložného prostoru
Zemnící kolík

Zástrčka pro přídavný zemnící kabel
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Vlastnosti SGA2 generátoru signálu

Kontrolka pro zvyšující
se výstupní výkon
Kontrolka pro snižující
se výstupní výkon

Vypínač
On/Off

Kontrolka pro
pulzní/průběžný výstup

Kontrolka hlasitosti

7

Vlastnosti SGV2 generátoru signálu

Výstupní frekvence

Síla signálu

Režim Connected (Připojení)

Režim Induced (Indukční)

Stav baterií

Úroveň výstupního výkonu

Nastavení hlasitosti
Kontrolka hlasitosti
Loud/Mute
Vypínač
On/ Off
Kontrolka pro snižující
se výstupní výkon
Kontrolka pro zvyšující
se výstupní výkon
8

Pulzní/ průběžný výstup

Vlastnosti MXT2 generátoru signálu

Výstupní frekvence

Síla signálu

Režim Connected (Připojení)

Režim Induced (Indukční)

Stav baterií

Výstupní výkon

Nastavení hlasitosti
Kontrolka hlasitosti
Loud/ Mute
Vypínač
On/ Off
Úroveň
výstupního
výkonu

Pulzní/ průběžný výstup

Frekvence
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Operační režimy lokátoru: Režim Power (režim výkonu)
V Power režimu lokátor detekuje signály výkonu.
Tyto signály jsou přítomny na všech kabelech pod proudem,
nicméně ne všechny musí být zjistitelné. Signály se také
mohou posunout na další vodiče, jako jsou kovová plynová a
vodovodní potrubí, telefonní kabely, kovová ohrazení či
koleje.

Limity režimu Power
Ne všechny elektrické kabely mohou být zaměřeny v režimu Power.
Zde uvádíme nejdůležitější příklady elektrických kabelů, které
nemusí být detekovatelné při použití režimu Power:

•

Kabely
pouličního
osvětlení.
Jakmile
jsou
světla
zhasnutá,
kabely neproudí žádný proud a tudíž není vytvářen
signál.

•

Dodávky do budov či
podniků, které používají velmi málo či
žádnou elektřinu nemusí mít detekovatelný signál.

•

Izolované či kryté kabely.
Tyto nebudou mít nikdy žádný jimi
procházející proud, ale přesto mohou být stále živé.

•

Nepoužívané
zapomenuté kabely.

či

•

Pár el. kabelů vysokého
napětí. Tyto mohou být „dobře el.
vyváženy“, a proto vysílají malý či žádný signál.

•
Kabely, které nevytváří
vlastní elektrické signály (např.
v železničních signál.
systémech).
VAROVÁNÍ Lokátory mohou detekovat pouze vedení, která vysílají elektromagnetický
Můžete se setkat s některými vedeními, která nevysílají žádné tyto signály, a proto nemohou
• být zaměřeny.
Kabely uložené ve větší
hloubce než 3 metry.

VAROVÁNÍ Nepřítomnost signálu neznamená, že vedení není pod proudem !!!
POZNÁMKA Běžně jsou tato vedení detekovatelná při použití režimů Radio či Generátor.
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Operační režimy lokátoru: Režim Radio
V Radio režimu lokátor detekuje signály z různých radio
vysílačů.
Tyto signály procházejí zemí a mají sklon následovat trasu
s nejmenším odporem, jako jsou podzemní kovová vedení.
Pokud se toto stane, mohou být vedení detekována díky
použití lokátoru v režimu Radio.

Limity režimu Radio
•
Ne všechna vedení mohou být zaměřena
pomocí režimu
Radio
•
Silný radio signál, který je přítomen na jednom
vedení může
překrývat slabší radio signál, který je přítomen na
sousedním vedení.
•
Není běžně možné určit, které vedení je
v režimu Radio, ale
lze pouze určit jeho pozici.
•
Radio signály neupřednostňují jeden určitý typ vedení.
•
Hloubka
podzemních
vedení
NEMŮŽE
být
posuzována
samostatně na základě síly radio signálu.
•
Běžně je pouze možné detekovat radio signály, které
jsou
přítomny na vedení do hloubky max. 2 m.
•
Krátké vedení nemusí mít dostatečný signál
k zaměření.

VAROVÁNÍ Lokátory mohou detekovat pouze vedení, které vyzařuje elektromagnetický signál.
Můžete se setkat s vedením, které nevyzařuje tyto signály, a proto nemůže být zaměřeno.
POZNÁMKA: Většina podzemních vedení nemůže být zaměřena při použití Radio režimu. Proto použijte režim Transmiter
společně s generátorem signálu.
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Operační režimy lokátoru: Režim All Scan
V režimu All Scan, lokátor vyhledává na VŠECH frekvencích v širokém rozsahu.
Někdy signál, který je mimo frekvenční rozsah ostatních vyhledávacích režimů
(Power, Radio a Generator/Transmitter), bude přítomen na podzemním kovovém
vedení. Režim All Scan je vhodný doplňkový vyhledávací režim, pomocí kterého
můžete vyhledat tyto „extra“ signály.
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Operační režimy lokátoru: Režim All Scan
Limity režimu All Scan
All Scan má přesně ty samé limity, jaké jsou uvedeny u režimů Power a
Radio:
•
•

•
•
•
•
•
•

Pouliční osvětlení, když jsou světla vypnutá.
Dodávky proudu do budov a podniků s použitím malé či žádné
elektřiny, izolované či zakryté kabely, dobře vyvážené kabely
vysokého napětí a kabely stejnosměrného proudu mohou být
nezměřitelné v režimu All Scan.
Silný All Scan signál, který je přítomen na jednom vedení může
zakrýt slabší All Scan signál přítomný na vedlejším vedení.
Není běžně možné určit, o jaké vedení se jedná, lze určit
pouze
jeho polohu.
All Scan signály neupřednostňují žádný druh vedení.
Hloubka podzemního vedení NEMŮŽE být posouzena
pouze podle síly All Scan signálu.
Není běžně možné detekovat All Scan signály, které
jsou přítomny
na vedení, v hloubce větší než 2 m.
Krátká vedení nemusí mít dostatečný signál
k zaměření.

VAROVÁNÍ Použití Power či Radio režimu může být efektivnější v oblastech, kde je mnoho vedení vysílajících All Scan signál.
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Operační režimy lokátoru: Režim Generátor/Transmitter
V režimu Generátor/Transmitter lokátor detekuje vodiče vysílající
signál vytvářený generátorem signálu nebo detekuje signál vytvořený
sondou.

Přímé zapojení

Generátor způsobuje známý signál na podzemním vedení, který může
být detekován pomocí lokátoru. Vyhledáním tohoto signálu, je možné
lokalizovat, trasovat a určit kabely a potrubí, které ho mohou přenášet.

Existují různé metody, kterými signál generátoru může být aplikován
na podzemní vedení:
G Přímé zapojení – generátor signálu je přímo připojen k vedení
za pomoci kabelů.
G Indukční – bez přímého spojení vedení a generátoru vysílajícího
signál.
G Pomocí signálních kleští spojených s generátorem.
G Pomocí signálního injektoru propojeného s generátorem.
G

VAROVÁNÍ Lokátory mohou detekovat pouze vedení vysílající elektromagnetický signál.
Můžete se setkat s vedením, které nevysílá tyto signály, a proto nemůže být zaměřeno.
14

Indukční

Použití lokátoru: Baterie alkalické a dobíjecí
C.Scope lokátor může být napájen buď osmi standardními alkalickými nebo osmi
standardními nikl-metal hydridovými dobíjecími (NiMH) AA (LR6) bateriemi.
Kontrola stavu baterií lokátoru
Zapněte lokátor zatažením páčky On/Off, umístěné na spodní části rukojeti.
Lokátor by měl vydávat jasný slyšitelný tón po dobu jedné sekundy a zároveň by se měl
rozsvítit displej.
POZNÁMKA Každý den po prvním zapnutí proběhne automatický test
(více informací na str. 16-17).
Zkontrolujte indikátor stavu baterií v levém spodním rohu
displeje.
Pokud je zobrazen vyplněný jeden nebo žádný segment
indikátoru,
je třeba baterie vyměnit nebo dobít před zahájením
zaměřovacích prací.
baterie OK

vyměňte/ dobijte
baterie

Výměna baterií lokátoru
Zatlačte na obě svorky, abyste uvolnili kryt bateriového pouzdra. Vyjměte VŠECH OSM
použitých baterií a nahraďte je novými. Buďte opatrní, abyste je vložili správně (dle polarity).
Nasaďte kryt baterií a ujistěte se, že oba výstupy na krytu jsou v kontaktu s bateriovým boxem.
Zavřete bezpečně kryt bateriového pouzdra.
POZNÁMKA Náhradní baterie mohou být uloženy v bateriovém boxu.
POZNÁMKA Používejte pouze alkalické nebo nikl-metal hydridové (NiMH) dobíjecí AA baterie.
POZNÁMKA Použité baterie zlikvidujte v souladu s platnými zákony a vyhláškami.
VAROVÁNÍ Nevyměňujte baterie v uzavřeném prostoru, kde může být přítomen plyn.
VAROVÁNÍ Nemíchejte staré a nové ani různé typy baterií.
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Použití lokátoru: Automatický denní test
CXL2, DXL2a MXL2 lokátory mají funkci automatického denního testování (Automatic Daily Self Test).
Proběhne testování správné činnosti obvodů lokátoru a přijímací antény.
Test automaticky proběhne každý den při prvním zapnutí a trvá přibližně čtyři sekundy. Lokátor pak je
připraven k okamžitému použití.
POZNÁMKA Když poprvé zapínáte lokátor je důležité, aby žádné signální generátory nebo sondy nebyly v provozu do pěti metrů
lokátoru
POZNÁMKA Nezapínejte lokátor poprvé v místech s neobvykle vysokým elektrickým signálem například blízko elektrických
transformátorů.

Automatické testování je značeno na displeji ‘

’.

V levém horním rohu obrazovky a je znázorněn čas do konce
testu.
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Použití lokátoru: Automatický denní test
Když lokátor úspěšně dokončí testování, je připraven
k běžnému použití.

Pokud se objeví kód : ‘ ’, znamená to, že je příliš mnoho ruchů na
pozadí, aby test mohl proběhnout správně, nebo v blízkosti pracuje
jiný generátor nebo sonda. Je lepší ostatní přístroje vypnout.

Pokud při testu byly odhaleny nějaké nedostatky, objeví se
varovný symbol v pravém dolním rohu obrazovky.
V tomto případě vypněte lokátor a přejděte jinam. Pak automaticky
po zapnutí lokátoru proběhne test opět.
Lokátor provede test po každém novém zapnutí, když předtím byla
nalezena nějaká chyba a zobrazilo se chybové hlášení. Varovný
symbol zůstane na obrazovce, dokud test neproběhne správně.

Pokud test lokátoru se opakuje stále s chybovým hlášením, pak to
značí, že došlo k poruše. Lokátor by měl být vyřazen z provozu.
Kontaktujte C.Scope nebo autorizované servisní středisko, aby
Vám poradili, jak postupovat dál.

17

Použití lokátoru: Držení lokátoru
Váš prostředníček nebo malíček byste měli používat na zmačknutí,
a držení vypínače On/Off.
Ukazováček používejte k manipulaci s ovladačem citlivosti.

Při použití lokátoru byste jej měli držet zpříma.
NIKDY nepohybujte lokátorem tak, abyste se vychýlili ze svislé
polohy.
Jedno slyšitelné pípnutí signalizuje, že s lokátorem zacházíte
nesprávně.

špatně

správně
90O
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Použití lokátoru: Vyhledávání
Během procesu lokalizace následují tři stupně: vyhledávání, zaměření
a trasování.
1. Nastavte ovladač režimů na požadovaný mód.
2. Držte vypínač On/Off. Lokátor by měl vydat slyšitelný tón
bateriového testu a digitální displej se zapne. Zkontrolujte indikátor
stavu baterií, abyste se ujistili, že vložené baterie jsou použitelné.
3. Otočte ovladačem citlivosti plně ve směru hodinových ručiček
do maximální
polohy, jak naznačuje šipka na ovladači.
4. Vyhledávejte způsobem „sítě“ tak, jak je ukázáno na obrázku.
Pohybujte se pomalu a držte lokátor zpříma a pevně u boku po celou dobu.
5. Jakmile se dostanete k místu, kde je signál, lokátor vydá zvukovou
odpověď a bude zobrazovat vizuální odpověď na displeji.

Vzor vyhledávání „do sítě“

6. Pokračujte v pohybu, dokud se zvuková a vizuální odpověď neztratí.

POZNÁMKA Tato technika vyhledávání je použitelná pouze
pro režimy Power, Radio a All Scan.. Podívejte se do sekce
„ Použití generátoru signálu „ pro správný způsob vyhledávání
při nastavení režimu Transmiter.
POZNÁMKA Může se stát, že bude Lokátor vydávat
zvukový signál a silnou (plná stupnice) vizuální odpověď
v celém prohledávaném prostoru. V tomto případě snižte
lehce citlivost a opakujte celý postup znovu.
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Použití lokátoru: Pinpointing – zaměření
Jakmile vyhledáte signál, je dalším krokem zaměření jeho zdroje.
Čím blíže je lokátor zdroji signálu, tím silnější je jeho odpověď.

Zaměření signálu
1. Držte lokátor vertikálně a pohybujte se vpřed po trase odpovědi signálu.
Pokud vizuální odpověď stoupá až mimo stupnici, zastavte se a snižte lehce
citlivost lokátoru před dalším pokračováním.

2. Šíře odpovědi signálu se bude zmenšovat během snižování citlivosti.
Jakmile je citlivost dostatečně zredukována, budete schopni zachytit čistě
vrchol odpovědi na displeji při překročení vedení. Lokátor se nachází přímo
nad podzemním vedením, jakmile je zobrazení na displeji na svém vrcholu.

3. Opatrně otáčejte lokátorem nad místem vrcholné odpovědi, dokud vizuální
odpověď neklesne na minimum. Lokátor bude nyní zhruba V LINII
s podzemním vedením.
4. Označte si pozici podzemního vedení.

POZNÁMKA Míra nastavení citlivosti potřebná k zaměření vedení se může lišit v závislosti na použitém režimu, síle signálu a hloubce
uložení vedení.
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Použití lokátoru: Trasování
Jakmile vedení zaměříte, mělo by být možné vysledovat jeho trasu.
1. Opatrně následujte směr signálu s lokátorem v pravém úhlu (viz obrázek) k linii
signálu.
Je důležité nepřetržitě „krájet“ lokátorem ze strany na stranu, abyste se ujistili, že máte
stále nejsilnější odpověď.
2 Zastavujte se a označujte si pozici signálu v pravidelných intervalech. Jakmile budete mít více
značek, bude trasa vedení více zřejmá.
POZNÁMKA: Může být nutné znovu nastavit citlivost, abyste zajistili optimální
odpověď´.
POZNÁMKA Po trasování se vraťte k původní vyhledávací metodě – „síti“
pro vyhledání dalších vedení.
VAROVÁNÍ Nikdy neuspěchejte proces trasování. Malé či nečekané změny na trase vedení můžete snadno přejít, pokud
nevěnujete dostatečnou pozornost trase signálů krok po kroku.
Ztracené signály
Mohou být způsobeny smyčkou, zatáčkou na trase vedení, či změnou hloubky uložení,
“T“ napojením
či koncem vedení.
Nalezení ztracených signálů
1. Prohledejte okruh alespoň v rozsahu 1 m kolem místa, kde jste ztratili signál. Díky
tomu byste měli opět zaměřit vedení, pokud jednoduše změnilo ostře trasu nebo se
napojilo na další vedení.
2 Pokud ztracený signál nemůžete nalézt, zvyšte citlivost a opakujte okruh. Tímto
opatřením byste měli být schopni najít vedení, které pokračuje ve větší hloubce.
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Použití generátoru: Úroveň výstupního výkonu – pulzní/nepřetržitý výstup
Úroveň výstupního výkonu
SGV2 a MXT2 generátory mají čtyři volitelné možnosti výkonu
SGA2 generátor má dvě volitelné možnosti výkonu.
Pro trasování na delší vzdálenosti či při vyhledávání hluboko uložených vedení
je vždy nejlepší použít nejvyšší nastavení výkonu generátoru.
Pamatujte, že nejvyšší výkon vybije baterie rychleji než nižší stupeň výkonu.

Nižší nastavení výstupního výkonu je vhodné zejména při trasování
v blízkosti bodu aplikace signálu, speciálně v Indukčním režimu.
POZNÁMKA Při použití příslušenství jako jsou signální kleště, signální injektor a indikátor plastového potrubí je obvykle nejlepší použít
nejvyšší nastavení výkonu.

Pulzní/nepřetržitý výstup
Pro většinu vyhledávacích prací je nejlepší výstup s nepřetržitým signálem a
MUSÍ být použit při jakýchkoli měření hloubky a proudu ve vedení.
Pulzní výstupní signál může být užitečný, když je těžké rozlišit signál
generátoru od nechtěných ruchů, např. při trasování vedení na dlouhou
vzdálenost či ve větší hloubce.

POZNÁMKA Signál o 640/512 Hz může být aplikován pouze jako nepřetržitý signál a s použitím kabelů přímého zapojení
(MXT2 pouze).
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Použití generátoru (MXT2 pouze): Jakou frekvenci signálu použít
Obecně platí, že kombinovaná frekvence je nejlepší nastavení frekvencí, které lze použít, je
vhodná při všech aplikacích. Signál o nižší frekvenci (8 kHz a 640/512 Hz) by se měl udržet na
kovovém potrubí déle, než signál o vyšší frekvenci, ačkoli je z počátku náročnější ho dobře
aplikovat.
Také by mělo méně docházet ke „spojování“ těchto signálů o nižší frekvenci na sousedních
vedení.

Mohou se vyskytnout výjimky tohoto obecného pravidla, a tak nejlepší volbou je, vyzkoušet
nastavení frekvencí a využít to, které dává nejlepší výsledky pro dané vedení. Toto
nezohledňuje použitou metodu signální aplikace, přímé zapojení, signální kleště, signální
injektor nebo indukční režim, ani trasované vedení.

POZNÁMKA 640/512 Hz frekvence signálu může být jen použita s použitím přímého zapojení a s nepřetržitým výstupním
signálem.
VAROVÁNÍ Frekvence lokátoru MUSÍ vždy být o stejné frekvenci, jako je nastavena na generátoru.
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Použití generátoru: Baterie alkalické a nabíjecí
C.Scope generátory mohou být napájeny buď čtyřmi
standardními alkalickými nebo čtyřmi nabíjecími Nikl-Metal
Hydrid (NiMH) D (LR20) bateriemi.

Kontrola baterií
Zapněte generátor stisknutím tlačítka On/Off.
Generátor by měl vydávat hlasitý nepřetržitý tón či pravidelný
pulzní tón. Pokud baterie potřebují vyměnit, uslyšíte
přerušovaný tón.

Výměna baterií
G Odstraňte víko úložného boxu.
G Oddělte dva kruhové, rýhované upevňovací šrouby
umístěné na spodní části generátoru, držící
kryt baterií.
G Odstraňte VŠECHNY ČTYŘI použité baterie
a nahraďte je novými
G Buďte opatrní při vkládání nových baterií, abyste je vložili
správně (dle polarity) tak, jak je vyznačeno na boxu.
G Vraťte kryt baterií a buďte opatrní, abyste příliš neutáhli
šrouby.
G Vraťte víko úložného prostoru.

Při práci bude generátor také varovat uživatele lokátoru,
když bude nízký stav baterií tak, že obvyklý nepřetržitý
či pulzní signální výstup přejde do zřetelného přerušovaného
signálního výstupu
Pro SGV2 a MXT2 generátory pouze:
Zkontrolujte indikátor stavu baterií v levém
spodním rohu displeje. Pokud je zobrazen
vyplněný jeden nebo žádný segment indikátoru,
je třeba baterie vyměnit nebo dobít před zahájením
zaměřovacích prací.
Baterie OK

Vyměňte/dobijte
baterie

POZNÁMKA Používejte pouze alkalické nebo Nikl-Metal Hydrid (NiMH) nabíjecí velikosti D (LR20).
POZNÁMKA Použité baterie zlikvidujte dle platných zákonů a vyhlášek.
VAROVÁNÍ Nevyměňujte baterie v uzavřeném prostoru, kde by se mohl vyskytovat plyn.
VAROVÁNÍ Nemíchejte staré a nové ani různé typy baterií.
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Použití generátoru signálu: Přímé zapojení

VAROVÁNÍ Nikdy nezapojujte přímo do elektrického vedení.
VAROVÁNÍ Zajistěte si povolení od vlastníků vedení před připojením na podzemní vedení.
Kabel přímého zapojení a zemnící kolík, které jsou dodávány
spolu s generátorem se používají k aplikaci signálu
na kovové potrubí ve vhodně dostupném bodě, jako jsou
ventily, hydranty, uzavírací kohouty či odkrytá část potrubí.

1.

2.

1. Zapojte kabely přímého zapojení do zástrčky generátoru
signálu.
2. Připojte červený kabel k potrubí v místě přístupu
s použitím krokodýlových svorek. Ujistěte se, že je spojení
potrubí s krokodýlovými svorkami pevné a čisté.
3. Zapněte generátor signálu a nastavte úroveň výstupního
výkonu na nejnižší hodnotu.
(Pro MXT2 pouze: Zvolte požadovanou frekvenci;
CF, 8 kHz nebo 640/512 Hz).

4. Umístěte zemnící kolík do země (nejprve však prozkoumejte místo
pomocí lokátoru, zda tam nejsou žádná podzemní vedení).
Ideální pozice pro zemnící kolík je v pravém úhlu k předpokládané
trase potrubí a ve vzdálenosti celé délky kabelů přímého zapojení od
místa připojení k potrubí.

POZNÁMKA Druh kovu, ze kterého je potrubí vyrobeno, má pouze malý efekt na přenos signálu.
POZNÁMKA Pokud se nemůžete k potrubí připojit pomocí krokodýlových svorek, použijte dodávané magnety.
POZNÁMKA Pro MXT2 pouze: Při zapnutí se nastaví na poslední používaný výstupní výkon, frekvenci,
nastavení – pulzní/nepřetržitý a hlasitost – hlasité/tiché.
VAROVÁNÍ Nedržte obnažené části krokodýlových svorek, když je generátor signálu zapnutý.
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Použití generátoru signálu: Přímé zapojení
5. Zapojte černý zemnící kabel na zemnící kolík (nebo na jiný zemnící bod).
Pokud je Váš zemnící bod od potrubí dále než je dosah černého kabelu, pak
použijte žlutý 10m doplňkový zemnící kabel.

6. Jakmile je zemnící kabel připojen k zemnícímu kolíku, měla by se intenzita
zvukového signálu generátoru změnit.
Čím menší intenzita, tím lepší bude signál na kovovém potrubí.

Pokud nedojde k žádné změně v tónu, zkontrolujte, zda nějaká nečistota,
rez či barva na potrubí nebrání dobrému kontaktu připojeného kabelu.
Je také možné, že Váš zemnící bod je špatný. Změňte pozici zemnícího
kolíku, nebo použijte alternativní zemnící bod.

Pro SGV2 a MXT2 generátory pouze:
Kvalitu připojení můžete také ověřit vizuální zobrazením jako
doplněk k slyšitelné změně intenzity. Čím větší bude odpověď
na displeji, tím lepší bude signál na vedení.

7. Nastavte vhodnou úroveň výstupního výkonu.
POZNÁMKA Pokud není možné použít zemnící kolík, použijte nejbližší kovové hrazení, kryt šachty či kanálové víko.
POZNÁMKA Pokud není možné zemnící kolík zapíchnout do země, zkuste jednoduše položit zemnící kolík na zem, což
může být v některých případech také dobré uzemnění (především, pokud je půda vlhká).
NEPOUŽÍVEJTE něco, co může mít připojené jiné kovové vedení, jako je např. kovový sloup pouličního osvětlení.
POZNÁMKA Pokud se intenzita generátoru nezmění, pak není žádný signál přenášen na vedení.
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Použití generátoru signálu: Přímé zapojení – Pouliční osvětlení
Přímé zapojení ke sloupu pouličního osvětlení nebo
jinému pouličnímu zařízení
Nejlepší metodou, jak určit pozici a trasu kabelů pouličního
osvětlení, osvětlení parkoviště, nebo jiného pouličního
zařízení je pomocí generátoru signálu a metody připojení
k potrubí.
Dodržujte stejná pravidla jako při připojení generátoru
signálu ke kovovému potrubí, kromě připojení červeného
kabelu přímého zapojení na VNĚJŠÍ ČÁST sloupu
pouličního osvětlení.

VAROVÁNÍ NIKDY neotvírejte sloup lampy k získání přístupu ke kabelům, neboť je to velmi nebezpečné a není to potřeba.

POZNÁMKA Ujistěte se, že nejsou krokodýlové svorky přímého zapojení izolovány od sloupu nátěrem.
POZNÁMKA Pokud je sloup betonový, připojte krokodýlové svorky ke kovové části přístupových dvířek.
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Použití generátoru: Přenos signálu – Přeneseni signálu
Přenesení signálu s použitím kabelů přímého zapojení
Pokud je složité nebo nepohodlné použití metody přímého
zapojení, pak může být alternativou metoda tzv.“Přenešení
signálu“ Může být využita pro úspěšné „uvedení“ pod napětí
pouličního osvětlení nebo osvětlení parkoviště pomocí generátoru
signálu.
Obtočte červený kabel přímého připojení okolo sloupu pouliční
lampy (2x nebo 3x pokud je to možné). To je zvláště užitečné v
případě, když je
náročné provést připojení „kov na kov“ krokodýlové svorky nebo
magnetu a sloupu pouličního osvětlení.
Černý kabel přímého připojení je spojen se zemnícím kolíkem
umístěným dále od sloupu.
Pro MXT2 pouze: Ujistěte se, že je vybráno nastavení CF frekvence.

POZNÁMKA: Pokud není možné zapíchnout zemnící kolík do země, pak ho jednoduše položte na zem, což často stačí na
úspěšné zapojení, když používáte metodu Přenesení signálu.
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Použití generátoru signálu: Signální kleště/Injector
Signální kleště
1. Zapojte signální kleště do zdířky připojení na generátoru signálu.
2. Zapněte generátor (a zvolte CF nebo 8 kHz na MXT2).
3. Zkontrolujte čelisti signálních kleští, zda jsou čisté. Umístěte signální kleště KOLEM kabelu a ujistěte se, že se
čelisti mohou plně zavřít. Slyšitelný signál generátoru ztratí na intenzitě, což potvrdí, že jsou čelisti kleští zavřeny
správně. Odpověď na displeji (pokud je zapojený) by se měla zvýšit

VAROVÁNÍ NIKDY nezkoušejte umístit signální kleště kolem elektrických kabelů, které jsou záměrně zavěšeny
mimo dosah. Může se jednat o odhalené či nechráněné kabely.
POZNÁMKA Signální kleště nemohou být použity u kabelu, který není uzemněn na obou koncích, jako jsou zapomenuté kabely, které
byly odstřihnuty tam, kde vystupují ze země či kabely napájející neuzemněné zařízení.
Signální injektor
1. Zapojte signální injektor do připojovací zdířky na generátoru signálu a elektrické zásuvky.
2. Zapněte generátor signálu (a nastavte CF nebo 8 kHz na MXT2).
3. Zapněte zásuvku. Slyšitelný tón generátoru ztratí na intenzitě, což značí úspěšné zapojení. Vizuální odpověď
na displeji, pokud je zapojený, by měla zobrazovat plnou stupnici.
POZNÁMKA Na pojistném systému (Protective Multiple Earth – PME) může být potřeba také zajistit externí zemnění pomocí žlutého
10m přídavného kabelu a zemnícího kolíku.
POZNÁMKA Vždy se informujte u majitelů, zda je přípustné dočasně přerušit dodávku elektřiny před zapojením signálního injektoru.
POZNÁMKA Použitím signálního injektoru můžete způsobit shození pojistného systému.
VAROVÁNÍ NEPOUŽIJTE Signální injektor u systémů s napětím vyšší než 240 V střídavého proudu.
Domácí systémy budou běžně pod tímto napětím.
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Generátor signálu: Vyhledávání signálu přímého zapojení
Vyhledávací postup používaný k nalezení signálu z generátoru
používaný při přímém zapojení (kabely přímého zapojení,
signální kleště či signální injektor) je odlišný od běžného
postupu při použití režimů Power, Radio či All Scan.
1. Vzdalte se pár kroků od připojení generátoru k vedení.
Nastavte přepínač režimů na režim Generátor. Stiskněte
frekvenční tlačítko (MXL2 lokátor pouze) pro výběr stejné
frekvence, která je přenášena generátorem signálu. Držte
lokátor tak, aby bok lokátoru směřoval ke generátoru.

2. Nastavte citlivost tak, aby lokátor ukazoval pouze vizuální
odpověď a vydával zvukovou odpověď.
3. Pokud můžete, choďte v PLNÉM kruhu kolem místa zapojení a
zkuste zachovat stejnou vzdálenost od tohoto bodu po celou dobu.
Jakmile zachytíte signál, zaměřte jej tak, jak je popsáno v kapitole
„Použití lokátoru“.
4. Jakmile zaměříte první signál, NEMĚŇTE nastavení citlivosti, ale
pokračujte v kruhu, abyste zjistili, zda není přítomen další signál.
Pokud bude zachyceno více signálů, porovnejte jejich sílu
sledováním sloupcové stupnice na displeji. Nejsilnější signál bude
obvykle od vedení, ke kterému je generátor signálu připojen.
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Generátor signálu: Trasování signálu přímého zapojení
Technika trasování používaná při sledování signálu generátoru
s aplikací metody přímého zapojení (kabely přímého zapojení,
signální kleště či signální injektor) je téměř stejná jako technika
běžného trasování s použitím režimů Power, Radio či All Scan,
ale přesto se trochu liší, viz dále:

Signál, který lokátor sleduje, bude slábnout, čím dále od
generátoru půjdete. Bude nutné pravidelně nastavovat
(zvyšovat) citlivost lokátoru, abyste tento jev kompenzovali.

Pro MXT2 pouze:
Při vytyčení trasy na krátkém úseku může být užitečné přepnout
MXT2 generátor na alternativní frekvence, abyste zjistili, zda tyto
dávají silné odpovědi. Zvolte frekvenci, která dává nejsilnější
odpověď, a pokračujte ve trasování.

POZNÁMKA Není možné hledat signál nad kterýmkoliv kabelem, jímž je generátor napojen na vedení či nad zemnícím
kabelem připojeným k zemnícímu kolíku.
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Generátor signálu: Indukce
Toto je standardní metoda pro indukční signály na
podzemních vedeních. Silný signál je vydáván přímo pod
generátorem, zatímco síla signálu rychle klesá po obou
stranách generátoru

1. Zkontrolujte, že nejsou připojena žádná doplňková zařízení
do přípojných zdířek přístroje. Generátor se automaticky
přepne do Indukčního režimu, pokud jsou zdířky volné

2. Umístěte generátor PŘÍMO na zem, kde předpokládáte, že je
vedení a ROVNOBĚŽNĚ v předpokládaném směru vedení.

3. Zapněte generátor (a pro MXT2 vyberte buď CF, nebo
8 kHz), a zkontrolujte stav baterií

4. Signál bude okamžitě vysílán do země přímo pod
zařízením a do vzdálenosti cca 3 m na každou stranu
generátoru.

POZNÁMKA Čím blíže bude generátor podzemnímu vedení blíž, tím silnější bude signál vedení.
POZNÁMKA PRO MXT2 pouze: Obvykle je CF signál efektivnější v Indukčním módu, především na potrubích krátké
délky nebo malého průměru.
POZNÁMKA MXT2 pouze: Není možné používat 640/512 Hz signál v Indukčním režimu.
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Generátor: Vyhledávání indukčního signálu
Vyhledávací postup k nalezení signálu generátoru
v Indukčním režimu se trochu liší od vyhledávacích postupů
používaných v jiných režimech.
1. Vzdalte se s lokátorem NEJMÉNĚ 10 m od polohy
generátoru. Tím zabráníte, aby lokátor zachytil spíše vzdušné
signály od generátoru než indukční signál na podzemním
vedení.
2. Stůjte tak, abyste byli zhruba v linii s koncem generátoru a
držte lokátor tak, že bok lokátoru směřuje ke generátoru (viz
obrázek).

10 m

3. Zvolte režim Transmiter/Generátor. (Lokátor MXL2 musí být
nastaven na stejnou frekvenci jako MXT2 generátor).

4. Nastavte citlivost tak, že lokátor ukazuje POUZE vizuální
odpověď a vydává zvukovou odpověď.

POZNÁMKA Generátor bude vysílat významné množství signálu do vzduchu stejně jako do země. Ujistěte se, že držíte lokátor vždy
zpříma,
abyste se vyvarovali zachycení vzdušných signálů.
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Generátor: Vyhledávání indukčního signálu.
5. Pohybujte se v rovné linii přes linii konce generátoru. Pokud
jste zachytili signál, zaměřte jej dle popisu v kapitole návodu
„Použití lokátoru“. Pokud nezachytíte žádný signál, posuňte
generátor o 5 metrů a opakujte celý postup znovu. Pokračujte
v posouvání generátoru o 5 m a dodržujte metodu „sítě“, dokud
nezachytíte signál.
10 m
6. Možná bude nutné zvýšit sílu indukčního signálu na
podzemní vedení lepší polohou generátoru. Jakmile je
podzemní vedení zaměřeno, změna pozice generátoru ze strany
na stranu způsobí zvýšení či snížení odpovědi lokátoru.
Pamatujte si, že čím je generátor blíže vedení, tím silnější je
signál vedení.

POZNÁMKA Signál generátoru, který je detekován lokátorem, bude slábnout, jakmile se budete od generátoru vzdalovat. Je
možné, že budete nuceni pravidelně nastavovat (zvyšovat) citlivost, abyste tento jev kompenzovali.
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Generátor: Indukce; Vícenásobné potrubí
Je důležité prověřit možnou přítomnost sousedních vedení vedoucích blízko nebo
paralelně k již zaměřenému vedení
1. Zkontrolujte, že ve zdířce připojení není zapojeno žádné příslušenství.
2. Zapněte generátor a zkontrolujte stav baterií.
3. Položte na zem generátor JEHO STRANOU přes již zaměřené vedení, takže již
nebudete vysílat signál do tohoto vedení.
4. Prohledejte znovu oblast, zda nenaleznete další vrcholný signál v blízkosti původního
signálu vedení, které bylo již zaměřeno. Tento proces by měl být opakován tak dlouho,
dokud si nejste jisti, že v okolí již nalezeného vedení, nejsou žádná další vedení.

0%

50%
1m

30%
1m

POZNÁMKA: Tato metoda se také používá k „zakrytí“ jednoho vedení, aby mohlo být nalezeno vedení další.
POZNÁMKA: Signál bude vysílán až do 3 m na obě strany generátoru, ale ne přímo pod generátor, pokud je položen na boku.

Limity indukční metody – existují limity týkající se čeho lze dosáhnout při použití generátoru v indukčním režimu v porovnání režimu přímého
připojení. Není běžně možné určit druh zaměřeného vedení pomocí indukčního signálu. Pokud sledujeme signál dostatečně daleko, můžeme
narazit na viditelné znaky, jako jsou kryty ventilů či poklop kabelové šachty apod., což nám pomůže identifikovat druh vedení.

Kabely s velmi malým průřezem nemusí mít dostatečně silný indukční signál, který by byl změřitelný. Není běžně možné aplikovat indukční signál
na pouze JEDNO určité podzemní vedení, se záměrem trasovat pouze je, když je (jsou) v jeho těsné blízkosti další vedení.

POZNÁMKA Indukční signál nemůže být aplikován na podzemní vedení, které leží pod vyztuženým betonem. Výztuhy budou vysílat indukční
signál zakrývající jiný signál indukovaný na podzemním vedení.
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Generátor: Použití indukčního pohybu
Pokud potřebujete prohledat rozlehlou oblast kvůli přítomnosti
podzemních vedení, pak je vhodné použít takzvanou metodu
„Indukčního pohybu“. Je to ideální metoda pro určení pozice
podzemních vedení, která procházejí území o velké rozloze.

5. Okamžitě informujte svého kolegu, aby zastavil postavil
generátor/transmiter na zem přesně v tom bodě.
Nyní můžete dohledat vedení a nalézt cestu. Pokračujte
v prohledávání lokality.

Tento způsob vyžaduje dva pracovníky; jednoho k ovládání
lokátoru a druhého k držení generátoru.
1. Postavte se ve vzdálenosti 10 m od sebe.
2. První osoba drží generátor, který je zapnut na nejnižší
výstupní výkon, blízko země a „obráceně“ (viz obrázek) zatímco
druhý pracovník drží lokátor zapnutý na režim
Transmiter/Generátor (MXL2 lokátor musí být nastaven na
stejnou frekvenci jako MXT2 generátor).

3. Nastavte citlivost tak, aby lokátor ukazoval vizuální odpověď a
vydával zvukový signál.
4. Společně oba, postupujte pomalu přes území, dodržujte
stále stejnou vzdálenost a buďte opatrní, abyste oba byli stále
v jedné linii. Jakmile se generátor ocitne v blízkosti
podzemního vedení, bude na ně vyslán indukční signál a Vy
byste měli zaznamenat zvýšenou odpověď lokátoru.

POZNÁMKA Je velmi důležité zajistit neustále stejnou vzdálenost mezi lokátorem a generátorem.
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Trasování potrubí s využitím sondy
Ne-kovová potrubí, jako jsou kanalizační či odpadová potrubí,
stoky, plynová a vodovodní vedení nejsou elektricky vodivá,
takže je není možno zaměřit lokátorem v režimu Power, Radio
nebo All Scan. Je také nemožné aplikovat signál generátoru
na nekovová potrubí nebo, v tomto případě, na vodovodní či
plynová potrubí.

Pokud máte zajištěn přístup do těchto potrubí, pak můžete
použít C.Scope sondu či indikátor plastových potrubí, abyste
mohli určit pozici a trasu potrubí.
Sondy
C.Scope sondy jsou malé, voděodolné vysílače o frekvencích
33 kHz, 8 kHz nebo 512 Hz, které mohou být vloženy do potrubí,
jako jsou odpadní, kanalizační či kabelové trubky. Jejich pozice
může být zaměřena (a tím také poloha potrubí) použitím lokátoru
zapnutého v režimu Generátor/Transmiter.

•

Běžné sondy 33kHz a 8kHz mohou být použity
v potrubích od průměru 50 mm a v hloubce až do
7 m.

•

Potrubní sonda 33kHz může být použita
v potrubích od průměru 30 mm a v hloubce až do
5 m.

•

Sonda kovového potrubí 640/512 Hz může být
použita v potrubí od průměru 50 mm a v hloubce
až do 2 m.

•

C.Scope neustále vyvíjí sondy pro specifické
použití. Informace o nejnovějších produktech
naleznete na stránkách www.lovecpokladu.cz
nebo se informujte u našich dealerů.

Sonda je vložena do potrubí, a poté je vedena po délce potrubí do
bodu, po které je potrubí třeba zaměřit. Toho dosáhnete
připojením sondy na odpadní dráty. Alternativně, sonda může být
připojena k hadici či kamerovému inspekčnímu systému.

POZNÁMKA 33 kHz nebo 8 kHz sonda nebude přenášet signál přes kovové potrubí.
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Trasování potrubí s využitím sondy: Baterie alkalické a dobíjecí
Univerzální sonda
Sonda k širšímu užití je dodávána ve
dvou frekvencích: 33kHz (oranžová) nebo
8kHz (zelená) a je napájena jednou AA
alkalickou baterií (LR6) nebo Nikl Metal
Hydride (NiMH) dobíjecí baterií. 8kHz
sonda bude fungovat pouze s MXL2
lokátorem.
----

+

1. K zapnutí Sondy, oddělte obě poloviny pláště sondy. Vložte novou
baterii do bateriového pouzdra kladným koncem dolů (viz obrázek).

2. Zašroubujte obě poloviny sondy dohromady opatrně
tak, abyste je příliš neutáhli. Sonda nyní vysílá signál.

3. Abyste sondu vypnuli, musíte vyjmout či obrátit baterii.

POZNÁMKA Používejte pouze alkalické nebo Nickel-Metal Hydride (NiMH) dobíjecí AA (LR6) baterie.
POZNÁMKA Použité baterie likvidujte dle platných vyhlášek a zákonů.
POZNÁMKA Pokaždé použijte novou baterii, pokud předpokládáte, že budete sondu sledovat po delší dobu.
VAROVÁNÍ Frekvence nastavená na lokátoru MUSÍ být vždy stejná, jako je frekvence použité sondy.
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Trasování potrubí s použitím sondy: Baterie
Potrubní sonda
Potrubní sonda je dodávána s frekvencí 33 kHz pouze (žlutý plášť)
a je napájena jednou AAA (LR03) alkalickou baterií.
Používání dobíjecích baterií se nedoporučuje!

1. Pro zapnutí potrubní sondy použijte velký plochý šroubovák,
odšroubujte bateriový kryt, který je umístěn na dutém konci pouzdra
sondy. Vložte novou baterii do bateriového boxu kladným koncem dolů (viz
obrázek).
2. Vraťte bateriový kryt zpět a s použitím šroubováku jej zajistěte. Nyní
bude sondy vysílat signál.
3. Pro vypnutí sondy musíte baterii obrátit či vyjmout.

+

–

POZNÁMKA: Používejte pouze alkalické baterie. Nakládejte s použitými bateriemi dle platných zákonů a vyhlášek.
POZNÁMKA: Použijte vždy novou baterii, pokud předpokládáte sledování po delší dobu.
VAROVÁNÍ Frekvence nastavená na lokátoru MUSÍ být stejná, jako je frekvence sondy.
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Trasování potrubí s využitím sondy: Trasování (sledování) sondy
Technika, která se používá k určení pozice sondy, je vždy stejná bez ohledu na druh
používané sondy.
Před vložením sondy do potrubí je nejlepší nastavit lokátor tak, že citlivost je
přizpůsobena hloubce potrubí. Toto opatření je snadno proveditelné, pokud je sonda
viditelná na dně šachty, než když je již umístěn v potrubí.

1. Hrot lokátoru musíte držet V LINII se sondou po celou dobu vyhledávání.

POZNÁMKA Toto je 90 stupňů k pozici, v jaké je lokátor držen ve většině ostatních lokalizačních úkolů.

2. Nastavte na lokátoru režim Generátor/Transmiter, zapněte jej
(a na MXL2 vyberte správnou frekvenci); na ‘CF’ pro 33 kHz
sondu, ‘8 kHz’ pro 8 kHz sondu a ‘LF’ pro 640/512 Hz sondu).
Zkontrolujte stav baterií, a pokud je třeba, vyměňte je.
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Trasování potrubí s využitím sondy: Trasování (sledování) sondy
3. Držte lokátor tak, aby byl hrot v linii se sondou (viz
obrázek), pohybujte lokátorem dopředu a dozadu po celé
délce sondy. Nastavte citlivost tak, až budete mít čistou a
jasnou odpověď zobrazenou na displeji jakmile se lokátor
nachází přímo nad polohou sondy.

3./ 4.

4. Pohybujte lokátorem ze strany na stranu nad pozicí sondy.
Měli byste mít stále stejný signál zobrazený na displeji,
jakmile je lokátor nad sondou.

Lokátor je nyní nastaven ke sledování sondy.
5. Tlačte sondu potrubím.
6. Se zapnutým lokátorem se pohybujte od místa přístupu
k potrubí ve směru, kterým byla sonda tlačena. Silný vrcholný
signál by měl být zaměřen přímo nad sondou společně se
dvěma slabými signály na obou stranách pravé pozice sondy
(viz obrázek). Postranní signály jsou vždy slabší než hlavní
signál a neměly by tak být zaměněny s pravým signálem
sondy.

6.

7. Zaměřte pozici sondy pohybem lokátoru tam a zpět a ze
strany na stranu, abyste nalezli nejsilnější místo signálu.
8. Tlačte sondu dále potrubím a opakujte celý výše popsaný postup
zaměření.

_

_

_

Podívejte se na stranu 46 kapitolu Měření hloubky s využitím sondy.
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Trasování ne-kovového potrubí: Indikátor plastového
potrubí
Trasování kabelu
Indikátor plastového potrubí může být použit pro vedení do hloubky až 3 m (záleží na
lokátoru) vyhledávacího režimu a nefunguje v kovových potrubích.
Indikátor plastového potrubí potřebuje být vložen do potrubí před tím, než je
generátorem vyslán signál po celé délce kabelu.
Signál CF generátoru je aplikován s použitím metody „Přímého zapojení“ jak je
popsáno v kapitole návodu „Použití generátoru“ na str. 25–26. Pouze jeden kabel je
připojen k indikátoru plastového potrubí a druhý je připojen k zemnícímu kolíku.

VAROVÁNÍ: Můžete potřebovat povolení před zahájením prací s použitím indikátoru plastového potrubí na některém
vedení.
VAROVÁNÍ: NEDOTÝKEJTE SE kovových částí krokodýlových svorek a indikátoru plastového potrubí, když používáte
generátor.
POZNÁMKA Je důležité, abyste zaznamenali změnu intenzity při zapojování kabelů a ověřili si tak, že je na indikátoru zaměřitelný
signál.
POZNÁMKA: Signál generátoru nebude pravděpodobně po celé délce indikátoru v potrubí. Nemůžete se proto nikdy domnívat, že
jste zaměřili konec indikátoru v režimu Trasování linie. Pokud je to nutné, použijte „Sledování konce“.
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Trasování ne- kovového potrubí: Indikátor plastového
potrubí
Trasování konce
Úplný konec indikátoru může být posílen signálem z generátoru. Chová se téměř jako sonda a
nabízí velmi spolehlivou cestu k zaměření pozice konce indikátoru
Signál (CF) generátoru o frekvenci 33 kHz je aplikován připojením červeného kabelu přímého
zapojení do jednoho ze vstupů na indikátoru a černého zemnícího kabelu do vstupu druhého (viz
obrázek). Jakmile bude druhý kabel zapojen, měli byste slyšet změnu intenzity signálu
generátoru, což potvrzuje správnost zapojení.
Konec indikátoru je nyní zaměřen pomocí stejné vyhledávací techniky jako pro sledování sondy
s hrotem lokátoru v linii s indikátorem

VAROVÁNÍ Můžete potřebovat povolení před zahájením prací s použitím indikátoru plastového potrubí na některém vedení.
VAROVÁNÍ NEDOTÝKEJTE SE kovových částí krokodýlových svorek či indikátoru plastového potrubí, když používáte
generátor.
POZNÁMKA Je důležité, abyste zaznamenali změnu intenzity při zapojování kabelů a ověřili si tak, že je na indikátoru zaměřitelný
signál.
POZNÁMKA Trasování konce je ideální metodou, když potřebujete určit, kde je konec potrubí, ale nezískáte tak trasu potrubí.
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Měření hloubky (DXL2 a MXL2 lokátory pouze)
Lokátor DXL2 aMXL2 může být použit pouze ve spojení s generátorem nebo sondou k určení hloubky
podzemního vedení.
Hloubka nemůže být měřena v režimech Power, Radio a All Scan. Lokátor MXL2 může měřit
hloubku s pomocí signálu o frekvenci CF – 33 kHz, 8 kHz nebo 640/512 Hz.

VAROVÁNÍ Určení hloubky NESMÍ BÝT použito pro rozhodnutí, zda je vhodné provádět
mechanické výkopy nad podzemním vedením.
VAROVÁNÍ Pokud nedodržíte následující popis postupu Měření hloubky, mohou být získané
hodnoty nepřesné. Což může být horší, než nemít žádné informace o hloubce!

1. Generátor musí být nastaven na „nepřetržitý“ výstupní signál, NE pulzní výstup.
2. Je důležité, aby měřený signál byl signál DOBRÉ KVALITY. Toho nejlépe dosáhnete použitím
generátoru v režimu Connected (připojení) raději než v Indukčním režimu
3. Nastavte lokátor do režimu Generátor/Transmiter a zaměřte pozici podzemního vedení. Ujistěte
se, že je lokátor přímo nad vedením a v pravém úhlu k jeho trase (viz obrázek). Položte lokátor na
zem s tělem ve vertikální poloze.

VAROVÁNÍ Pokud je zaměření vedení nepřesné, nebude ani naměřená hloubka přesná.

POZNÁMKA Špatná kvalita signálu je značena nestabilní vizuální odpovědí lokátoru. Za těchto podmínek může být naměřená hloubka
nepřesná.
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Měření hloubky (DXL2 a MXL2 lokátory pouze)
4. Stiskněte a držte tlačítko hloubky. Hloubka bude zobrazena na displeji, údaj je v metrech (viz
obrázek).

4.

5. Hloubka může být ověřena zvednutím lokátoru, zatímco stále držíte hloubkové tlačítko. Hodnota udané
hloubky by se měla zvýšit ve stejné hodnotě jako je míra zdvihu.
Limity v měření hloubky – jsou určité situace, kdy není možné získat přesné informace o hloubce:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Smyčka či zatáčka na trase vedení.
V blízkosti místa, kde je změna hloubky uložení vedení.
V blízkosti křižovatky – „T“ napojení vedení
Téměř na konci vedení.

(obrázek MXL2)

V jakémkoli bodě, kde signál přeskočí na sousední vedení.
V blízkosti jakéhokoli velkého kovového předmětu, jako je kovové oplocení či
vozidla
V rámci 25 m od polohy generátoru při použití indukčního režimu.
Nad vyztuženým betonem.
Signál je slabé kvality.
Příliš blízko generátoru či připojovacích kabelů při použití režimu Připojení
(Connected).

POZNÁMKA Zobrazená hloubka je ve středu vedení a není to hloubka krytu. To je významnější u potrubí
větších průměrů.
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Měření hloubky s použitím sondy/injektoru plastového potrubí (pouze pro trasování konce)
(pro DXL2 a MXL2 lokátory pouze)
3.
POZNÁMKA Následující návod platí stejně i pro injektor plastového potrubí v režimu Konce, potrubní sondu
a univerzální sondu.
1. Zaměření přesné pozice sondy je popsáno v kapitole „Trasování potrubí s využitím sondy“ str. 37. Věnujte
pozornost tomu, abyste se ujistili, že se nacházíte nad sondou a ne nad dvěma „postranními“ signály vpředu
a vzadu pravé polohy.
2. Položte lokátor na zem, ve vertikální poloze a V LINII sondy.
3. Stlačte hloubkové tlačítko DVAKRÁT a držte je při druhém stisknutí pro výběr Režimu Hloubky Sondy.
Nápis ‘SONDE (sonda)’ bude rozsvícen na displeji a poté bude zobrazena naměřená hloubka. Pokud není
nápis ‘SONDE (sonda)’ zobrazen, údaj o naměřené hloubce nebude přesný.

(Note: MXL2 pictured)

POZNÁMKA Zobrazená hloubka není údaj o hloubce potrubí ale hloubka sondy!
Měření hloubky: Chybová hlášení (DXL2 a MXL2 lokátory pouze).
Lokátor může zobrazovat následující chybové kódy při pokusu zaměřit hloubku:
1. 000: Vedení je příliš mělko (méně než 0,2 m), lokátor nemůže zjistit přesnou hloubku. Mělo by být možné hloubku vypočítat zvednutím lokátoru nad zem
do určité výšky a poté znovu opakovat proces měření hloubky.
2. 888: Vedení je příliš hluboko, než aby lokátor byl schopen změřit hloubku, nebo není přítomen žádný signál.
3. LO: Signál generátoru na podzemním vedení není dostatečně silný pro lokátor, aby mohl udat spolehlivou hloubku. Zvýšení výkonu generátoru nebo
změna jeho polohy může zajistit dostatečně silný signál, který tento problém vyřeší.

4. OL: Přetížení. Signál je příliš silný pro lokátor, než aby udal spolehlivé měření hloubky. Redukcí výstupu generátoru získáte
slabší signál, čímž tento problém vyřešíte.
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Měření proudu signálu (MXL2 lokátor pouze)
MXL2 lokátor pouze:
Měření proudu signálu je funkce, díky níž můžete změřit
PRAVOU sílu signálu generátoru a podzemním kovovém
vedení či kabelu bez ohledu na jeho hloubku. Tato funkce je
velmi užitečná pro správné určení určitého potrubí a kabelů
a také Vám pomůže určit dispozice a stav potrubí či
kabelové sítě.

Když je generátor připojen k určitému „cílovému“ vedení,
nemusí lokátor vždy ukázat nejsilnější odpověď na všechna
vedení. Pokud je cílové potrubí či kabel hlouběji než ostatní
vedení, která také přenáší signál generátoru, mohou tato další
vedení vykazovat podobné odpovědi. Nicméně údaj Proud
Signálu bude stále nejvyšší na cílovém potrubí či kabelu což
umožní správné určení.
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Měření proudu signálu (MXL2 lokátor pouze)
Měření proudu signálu může také pomoci identifikovat dispozice potrubí či kabelové sítě, jelikož hlavní
linii po „T“ napojení bude mít většinu zůstatkového proudu signálu, zatímco kratší spojení bude mít
přiměřeně méně.
Proud signálu by se měl také redukovat na jednotnou sazbu, jakmile se vzdálenost od generátoru zvýší. Náhlé
snížení proudu, v krátké vzdálenosti, značí změnu vedení, jako jsou neznámá spojení, izolované spoje či zlomy
v potrubí či kabelech (viz obrázek).
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Měření proudu signálu (MXL2 lokátor pouze)
Abyste si zajistili spolehlivé čtení proudu signálu, je nezbytné držet se
stejných pravidel, jako při měření přesné hloubky.

1. Aplikujte signál pouze pomocí metod připojení (Přímé připojení,
Signální kleště či Signální Injektor) k cílovému vedení.

2. Generátor musí být nastaven na nepřetržitý výstupní signál a NE
pulzní výstup.
3. Nastavte lokátor do režimu Transmiter, vyberte správnou frekvenci
a zaměřte polohu podzemního vedení. Ujistěte se, že je lokátor
přímo nad vedením a v pravém úhlu k jeho trase. Položte lokátor na
zem s tělem vertikálně.

4. Stiskněte a držte tlačítko Signal Current (Proud Signálu). Hodnota
proudu signálu bude zobrazena na displeji, měřena v mA.
Tlačítko proudu signálu

Umožněte čtení Proudu signálu se stabilizovat.

POZNÁMKA Hodnota proudu signálu nemá sama o sobě žádný význam, na významu nabude porovnáváním hodnot s dalšími
hodnotami z ostatních vedení či rozdílných bodů podél našeho cílového vedení. Můžeme tak získat dispozice a identifikovat celou síť.
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Měření proudu signálu
Limity měření proudu signálu
Jsou určité situace, kdy nebude možné získat přesné hodnoty měření proudu signálu:

•
•
•
•
•
•
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V ostré smyčce či zatáčce na trase vedení.
Na křižovatce – „T“ napojení vedení.
Na úplném konci vedení.
V blízkosti velkých kovových předmětů jako jsou kovová oplocení či vozidla.
V okruhu 25 m od polohy generátoru.
Když je signál příliš slabé kvality.

Záznam dat
Záznam dat
Všechny CXL2, DXL2 a MXL2 lokátory automaticky
zaznamenávají data, jak jsou přístroje používány. Více než 12
měsíců dat (při normálním používání) je uchováváno, než jsou
přepsána. Kompletní záznam o všech využitích lokátoru, je
možné využít PC soupravu (viz níže) a prohlédnout si
záznamy z automatického testování, které režimy byly použity
a kdy a jak dlouho.

Data mohou být přenesena do počítače kdykoliv
prostřednictvím připojení v bateriovém boxu. Pak lze
provést analýzu dat s využitím PC.
.
CXL2-B, DXL2-B an MXL2-B lokátory také mají přídavné
Bluetooth™ , který je označen na etiketě výrobku.
Technologie Bluetooth™ umožňuje přenést data bez
nutnosti kabelového připojení do smartphonů nebo
tabletů a pak je možné je zaslat do PC k další analýze.

Android APP pro přenos uložených dat nebo připojení s GPS.
Pro uživatele CXL2-B, DXL2-B a MXL2-B Bluetooth™
lokátorů, C.Scope RELAY Android APP umožňuje okamžitý
přenos dat z lokátoru přes smartphone nebo tablet do PC.

Kromě toho C.Scope RELAY Android APP umožňuje GPS data
ze smartphonů nebo tabletů kombinovat s daty lokátoru, takže
prohledávané
území je lépe identifikováno. Také je možné vidět mapu dané lokality
zobrazenou na smartphonu nebo tabletu s využitím Google™ Maps.

C.Scope RELAY Android APP je možné zdarma stáhnout přes webové
stránky C.Scope: www.support.cscopelocators.com

Analýza dat s využitím PC Toolkit – PC balíčku
C.Scope poskytuje PC balíček, jenž umožňuje manipulaci
s uloženými daty, řazení do tabulek a grafů, které ilustrují
používání lokátoru. Data mohou ukázat na správné
použití, ale také poukázat na nedostatky při používání
lokátoru a z toho vyplývající požadavky na odbornou
přípravu.
PC balíček je pro uživatele zdarma ke stažení na webových
stránkách Scope: www.support.cscopelocators.com
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C.Scope lokátor: Kontrola funkcí
CXL2, DXL2 a MXL2 lokátor mají „Self Test – Automatický denní test“ – kontrolní testování, které automaticky testuje obvody lokátoru a
přijímací antény pro správný výkon každý den (str. 16–17).
Od C.Scope tzv.„Function Checker“ – kontrolor funkcí umožňuje další kontroly funkcí jakýchkoliv C.Scope lokátorů a to kdykoliv.
Zkontroluje správnou funkci C.Scope generátorů. Pokud nemáte k dispozici „Function Checker“ pak můžete využít následující postupy:

Lokátor:
Stav baterií
Zkontrolujte stisknutím tlačítka On/Off pod rukojetí.
Na displeji se zobrazí alespoň dva plné segmenty, pokud jsou baterie v pořádku.
Ujistěte se, že je také slyšet tón.
Power režim
Zvolte režim Power. Nastavte citlivost plně ve směru hodinových ručiček a nasměrujte tělo lokátoru na zářivkové světlo ve vzdálenosti
1 m. Světlo zapněte. Měli byste slyšet hlasitý tón a na displeji by mělo být zobrazeno více než 50 % stupnice. Redukce citlivosti by
měla způsobit, že se zobrazovaná hodnota sníží a tón také.

Radio režim
Zvolte režim Radio. Nastavte citlivost plně ve směru hodinových ručiček a, ve vzdálenosti méně než 0,25 m, namiřte jednotku na kovový
vodič delší než 100 m (např. potrubí či kabel). Měli byste slyšet kolísavý tón. Na displeji by mělo být zobrazeno více než 50 % stupnice.

All Scan režim
Zvolte All Scan režim. Opakujte stejné testy, které byly popsány výše u režimů Power a Radio.
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C.Scope lokátor: Kontrola funkcí
Režim Generátor/Transmiter
Zaměřte venkovní testovací prostor, který je bez cizích polí, způsobených
nadzemním či podzemním elektrickým vedením. Oblast by také neměla být
v blízkosti plotů, ocelových budov či vyztuženého betonu, protože by mohl být
signál redukován. Umístěte generátor na zem s běžnou orientací a zapněte
jej. Měli byste slyšet tón. Nastavte nepřetržitý signál a ujistěte se, že je zvolen
nejnižší výstupní výkon.

S Lokátorem orientovaným jako na obrázku níže, nastavte režim CF
Generátor/Transmiter s frekvencí 33 kHz. Otočte ovladač citlivosti plně ve
směru hodinových ručiček. Ve vzdálenosti 10 m by měl stále být přítomen
zvukový signál a na displeji by měla být zobrazena plná stupnice. Snížení
citlivost by se mělo zobrazit na displeji a také utichne tón.
MXL2 lokátor pouze:
Opakujte s generátorem a lokátorem nastavenými na 8 kHz.
Výsledek by měl být stejný.

10 m
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C.Scope generátor: Kontrola funkcí
Generátor:
Stav baterií
Zvolte nepřetržitý signál. Dobrý stav baterií bude ohlášen hlasitým a čistým tónem.
V případě špatných baterií bude vydáván přerušovaný tón. Na displeji by měly být
zobrazeny alespoň dva plné segmenty, pokud jsou baterie v pořádku.
Indukční režim
V tomto případě mohou být baterie zkontrolovány pouze ve spojení s lokátorem, jak je
popsáno na předchozí stránce. Pokud se jednotka nechová tak, jak by měla, opakujte
test s jiným lokátorem, abyste vyloučili, že je generátor vadný.

Připojení (Connected) režim
Nastavte minimální úroveň výstupu, zapojte kabel přímého zapojení a dlouhý
přídavný zemnící kabel a poté spojte červený kabel s přídavným zemnícím
kabelem, abyste vytvořili krátký okruh. Intenzita tónu by se měla změnit na nízký
tón.
Kabely by měly být uspořádány tak, že vytvoří otevřenou smyčku na zemi o průměru
cca 1 m. Zkontrolujte, že signál je možno zachytit lokátorem v režimu
Generátor/Transmiter při namíření lokátoru do blízkosti smyčky.

POZNÁMKA Tyto kontroly NEJSOU zárukou plné funkčnosti zařízení. Pokud se zařízení začne chovat podezřele a jeho
výkon se sníží, neměli byste zařízení používat a měli byste kontaktovat Vašeho prodejce či výrobce pro kontrolu zařízení.
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C.Scope lokátor: Kontrola měření hloubky (DXL2 a MXL2 lokátory pouze)
Měření hloubky
Měli byste vybrat oblast, kde nejsou přítomna žádná vedení. Vyvarujte se parkovištím
s vyztuženým betonem. Vyhledávání s C.Scope lokátorem ve všech 4 režimech Vám
pomůže potvrdit nepřítomnost jakýchkoli vedení. Izolovaný kabel či drát přes 20 m dlouhý
(není součástí dodávky) je položen na zemi a vzdálenější konec je připojen k zemnícímu
kolíku a uzemněn. Bližší konec spojte k červenému kabelu přímého zapojení.

Černý zemnící kabel by měl být položen v pravém úhlu k 20m kabelu a uzemněn na
vzdálenějším konci pomocí zemnícího kolíku. Zástrčka by měla být zapojena do generátoru
signálu.
Generátor signálu nastavte na nejnižší úroveň výstupního
výkonu, frekvenci 33 kHz CF (MXT2 pouze) a režim
Continuous – nepřetržitý. Lokátor by měl být držen vertikálně
nad delším kabelem, přibližně ve středu jeho délky (viz
obrázek).
Hloubka může být nyní změřena. Je lepší provést několik
měření v různých hloubkách. Mějte na paměti, že kovové štafle
mohou ovlivnit přesnost měření!
(MXL2 lokátory pouze:
Tento postup může být opakován s využitím frekvence 8 kHz
a 640/512 Hz).

10m

10m

POZNÁMKA Tyto kontroly nemohou být použity k potvrzení, že zařízení pracuje dle specifikací uvedených na straně 57.
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Údržba/hlavní symboly
Údržba

Hlavní symboly

Manipulace – C.Scope lokátory a generátory signálu jsou
robustní přístroje, vyvinuty pro náročné každodenní zacházení.
Přesto, k zajištění určené přesnosti je nezbytné zacházet
s přístrojem tak, abyste se maximálně vyvarovali nárazům,
otřesům a vysokým teplotním výkyvům.

Varování – viz manuál.

Konstrukce C.Scope lokátorů a generátorů signálu obsahují
těsnění proti vlivům počasí, přesto není garantována ochrana
proti vniknutí vody, pokud je zařízení ponořeno do vody.

Čištění – Zařízení může být čištěno navlhčenou houbou teplou
vodou. Můžete použít neagresivní mýdlo, pokud je třeba.
Vyvarujte se používání rozpouštědel.

Použitá elektrická zařízení nepatří do směsného odpadu. Prosím,
odkládejte tato zařízení na místa k tomu určená. Ověřte si Vaše
zákonné povinnosti pro nakládání s tímto druhem odpadu dle
platných zákonů a vyhlášek

Vyhovuje bezpečnostním požadavkům EHS.
Testován dle platných norem. Existuje několik omezení pro
použití v některých zemích EHS. Kontaktujte místní úřady.

Dvojitá izolace.
Zamezte vstupu vlhkosti do bateriového boxu či v blízkosti
konektorů.
Uskladnění – Zařízení by mělo být uskladněno v čistém a
suchém prostředí. Teplota by neměla překročit rozsah od -10˚C
do +50˚C. Pokud zařízení nepoužíváte delší dobu, vyjměte
baterie.
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CXL2/DXL2/MXL2 lokátory: Technické specifikace
Ovladače:
- On/Off přepínač, pružinové tlačítko po d rukojetí.
- Přepínač funkcí:
- 4 pozice:
P – Power režim
R – Radio režim
G - Generátor režim (nebo T – Transmiter režim MXL2 pouze)
A – All Scan režim
- Ovladač citlivosti
- Hloubkové tlačítko, DXL2 a MXL2 pouze
Tlačítko pro okamžité zobrazení hloubky.
- Tlačítko aktuálního měření proudu, MXL2 pouze
Tlačítko pro okamžité zobrazení vysílaného proudu
- Tlačítko k výběru frekvence. MXL2 pouze
Tlačítko v režimu Transmiter pro výběr frekvence

Zobrazení:
Audio – zvukové
- Odnímatelný a uživatelsky vyměnitelný reproduktor.
Vizuální:
Multi-segmenční LCD (Liquid Crystal Display) s automatickým podsvícením poskytuje
údaje o:
- síla signálu
- režim
- stav baterií
- Indikátor automatického testu – Self Test Indicator
Pokud je v režimu Generátor/Transmiter bude zobrazováno i následující:
- frekvence
- hloubka (když je vybrána) DXL2 MXL2 pouze
- proud signálu (když je vybrán) MXL2 pouze

Ukládání dat:
Vnitřní kapacita je 12 měsíců od data záznamu jednou za sekundu.
Uložená data zahrnují čas/datum, režim, citlivost, hladinu přijímaného signálu,
frekvenci, hloubku, výsledky automatického testu, Swing Indicator indikátor pohybu.
Data konektor:
Standardní USB Mini B konektor v prostoru pro baterie. USB 2.0 kompatibilní.

Swing Indicator – Indikátor pohybu:
Automatické pípnutí značí špatné použití lokátoru.
Režim Generátor/Transmiter – frekvence :
Simultánní (souběžná) 131,072 Hz a 32,768 Hz
Simultánní (souběžná) 131,072 Hz a 32,768 Hz; 8,192Hz a 640/512Hz MXL2 pouze
Výkon:
Přesnost zaměření:
lépe než ±5% hloubky.
Přesnost zaměření:
lépe než ±5% @ 10 mA DXL2 MXL2 pouze
Rozsah měření hloubky:
Kabel 0,2 m do 3m
Sonda 0,25 m to 9,9 m (záleží na typu sondy)
Přesnost měření:
0,01 mA to 100 mA MXL2 pouze

Konstrukce:
- Plášť je vyroben z vysoce pevného plastu, odpovídající normě IP65.
- Váha: 2,65 kg (včetně baterií)
- Velikost: 720 mm x 280 mm x 65 mm
- Navrženo tak, aby přístroj vydržel pád z výšky 1 m na tvrdý povrch.
Zdroj napájení:
- Vnitřní 8 x ‘AA’ (LR6) články (doporučujeme alkalické nebo NiMH dobíjecí)
- Životnost baterií: 40 hodin při přerušovaném použití při teplotě 20ºC s použitím
alkalických baterií.
Poznámka:
Uvedené hodnoty výkonu přístroje mohou být ovlivněny podmínkami okolního prostředí, jako jsou
mineralizace v půdě, vlhkost, teplota či silná elektromagnetická pole.
Všechny C.Scope lokátory jsou v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými
ustanovení směrnicemi ES (89/336/EEC). Dodržování bylo prokázáno testováním
reprezentativních vzorků, které odpovídaly standardu.

Všechny C.Scope lokátory jsou v souladu se směrnicí RoHS, 2002/95/EC.

Automatický test:
Má vlastní obvod, který se automaticky spouští při prvním použití každého dne.
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SGA2/SGV2/ MXT2 generátory: Technické specifikace
Ovladače:
Všechny funkce jsou ovládány pomocí tlačítek dle následujícího popisu:
- On/Off
- Úroveň výkonu:
SGA2 2 dostupné úrovně výkonu přes High a Low Power tlačitko
SGV2 4 dostupné úrovně výkonu přes Increase a Decrease tlačítka
MXT2 prochází skrz 4 dostupné úrovně výkonu
- Frekvence: (MXT2 pouze) – dostupné 3 úrovně výstupu
využívá se jedno tlačítko
- Pulzní/nepřetržitý přepínač mění mezi pulzním nebo nepřetržitým výstupem
využívá se jedno tlačítko
- Hlasitý/tichý přepínač mění mezi vysokým nebo nízkým výstupním signálem
Využívá se jedno tlačítko

Režim připojení (Connected):
Režim připojení je automatická volba při každém připojení kabelu do zdířky.
Maximální výstupní napětí (otevřený okruh): 21V (rms).
Maximální výstupní napětí (krátký okruh): 65 mA (rms).
Maximální výkon: 1 Watt na 400 Ω.

Zobrazení:
Audio – zvukové
- Zpětná audio vazba na stisknutí tlačítka.
- Hlasitost klesá s poklesem proudu v režimu připojení (Connected)
- Hlasitost se mění s hladinou energie v indukčním (Induced) režimu.
- Audio výstup pulsuje jako indikace pulzního (Pulsed) režimu.
- Slabé baterie jsou označovány přerušovaným zvukovým i výstupním signálem.

Zdroj napětí:
Vnitřní 4 x ‘D’ (LR20) baterie (buď alkalické nedobíjecí nebo NiMH dobíjecí)
Životnost baterií (SGA2 a SGV2):
až 40 hodin při přerušovaném použití při teplotě 20ºC s použitím alkalických
baterií.
Životnost baterií (MXT2 pouze):
až 30 hodin při přerušovaném použití při teplotě 20ºC s použitím alkalických
baterií.

Vizuální (SGV2 a MXT2):
Multi-segmenčíní LCD (Liquid Crystal Display).
Poskytuje následující:
- Výstupní frekvence
- Pulzní režim
- Nepřetržitý režim
- Stav baterií
- Úroveň výstupu (sloupcový graf)
- Vypnutí reproduktoru

Poznámka:
Uvedené hodnoty výkonu přístroje mohou být ovlivněny podmínkami okolního prostředí, jako jsou
mineralizace v půdě, vlhkost, teplota či silná elektromagnetická pole.

Výstup:
- Frekvence (SGA2 a SGV2):
Indukční = 32,768 Hz.
Připojení = 131,072 Hz a 32,768 Hz
- Frekvence (MXT2 pouze):
Indukční = 32,768 Hz a 8,192 Hz.
Připojení = 131,072 Hz a 32,768 Hz, 8,192 Hz a 640/512 Hz.
- Nosná pulzní frekvence: 7,5 Hz (Pulzní režim)
- Zvuková pulzní frekvence: 3,75 Hz (Pulzní režim)
- MXT2 pouze: 640/512 Hz je přednastavená možnost nízké frekvence.

Všechny C.Scope generátory jsou v souladu se směrnicí RoHS 2002/95/EC.
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Konstrukce:
Obal vyroben z vysoce pevného plastu, odpovídající normě IP65.
Zahrnuto přípojný úložný box pro příslušenství
Váha: 3,4 kg (včetně baterií, přípojných kabelů a zemnícího kolíku)
Velikost: 360 mm x 180 mm x 230 mm včetně úložného prostoru
Navrženo tak, aby přístroj vydržel pád z výšky1m na tvrdý povrch.

Všechny C.Scope generátory jsou v souladu se základními požadavky a příslušnými ustanoveními
směrnice Rady Council Directive 1999/5/EC.
Shoda byla prokázána testováním reprezentativních vzorků dle odpovídajících norem a směrnic
(EN300-330 a EN301-489).
Byly provedeny základní radio testy a zařízení jsou v souladu se všemi platnými směrnicemi.

Technická podpora: Školení/Servis/Opravy
Školení – Tento manuál je srozumitelný, nicméně nemůže
nahradit školení. Na stránkách www.cscope.cz naleznete
veškeré kontakty (výhradní zastoupení produktů C.Scope
pro ČR a SR). Školení může probíhat přímo na Vámi
zvoleném místě. C.Scope vždy doporučuje, aby uživatelé
lokátorů pro vyhledávání potrubí a kabelů, byli řádně
proškoleni a po úspěšném absolvování školení obdrží
Certifikát o způsobilosti práce s tímto zařízením.
Kalibrace – Tyto C.Scope lokátory a signální generátory
nevyžadují pravidelnou kalibraci. Pokud ale budete potřebovat
ověření a certifikát ověření můžete jej získat přímo od C.Scope
nebo od C.Scope autorizovaných servisních středisek.

Opravy – Před odesláním do servisu se ujistěte, že máte v přístroji vloženy
nové baterie. Zkontrolujte také, že baterie jsou správně vloženy (polarita) a
mají správný kontakt (otočte jimi). Postupujte dle pokynů v návodu, a pokud
máte tu možnost, porovnejte s jiným, funkčním zařízením, abyste přístroj
nezasílali na opravu zbytečně.

I Pokud problém přetrvává, kontaktujte svého prodejce či přímo zástupce
společnosti C.Scope. Při zasílání zařízení k servisu nezapomeňte přiložit
kopii dokladu o zakoupení, sériové číslo a stručný popis závady a aktuální
kontakt na Vás.

Pro servis a běžnou údržbu zařízení kontaktujte C.Scope a
C.Scope autorizovaná servisní střediska.

Copyright © 2013 C.Scope International Ltd. Všechna práva vyhrazena.
C.Scope International Ltd se snaží, aby se ujistila, že veškeré informace o produktech a jejich použití jsou správné. Nepřijímáme odpovědnost za zranění, škody nebo následné škody vyplývající z
používání našich výrobků. Místní, národní a mezinárodní požadavky a předpisy musí mít přednost a musí být dodržovány.
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Marek Mlejnský
Masarykovo náměstí 18
25401 Jílové u Prahy
Česká republika

Telefon: +420731102713
Telefon: +420604490003
email. info@cscope.cz
web: www.cscope.cz

