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SERIA UAT-600-EUR
Opis zastosowań

Bezpieczna metoda
lokalizowania infrastruktury
podziemnej
Przed rozpoczęciem robót ziemnych pod budowę nowego obiektu
usługowo-handlowego lub budynku mieszkalnego bądź też rozbudowę
sieci elektroenergetycznych, wodociągowych lub gazowych na nowym
terenie, konieczne jest precyzyjne zlokalizowanie infrastruktury podziemnej.
Ma to na celu wyeliminowanie ryzyka przestojów, potencjalnych obrażeń i
wypadków śmiertelnych. Pierwszym krokiem jest przeanalizowanie mapy
sieci uzbrojenia danego terenu, jeśli jest ona dostępna. Jeżeli jednak mapa
nie została sporządzona lub jest nieaktualna, zlokalizowanie infrastruktury
podziemnej staje się przedsięwzięciem złożonym i kosztownym. W takiej
sytuacji konieczne jest znalezienie alternatywnego rozwiązania.
Brak dokładnych informacji na temat istniejącej infrastruktury podziemnej
przed rozpoczęciem robót ziemnych może skutkować przecięciem kabla
elektroenergetycznego bądź rozszczelnieniem gazociągu albo wodociągu.
Zagrożenie dla życia ludzkiego, koszty i opóźnienia, a także uszczerbek na
reputacji organizacji w wyniku takiego wypadku mogą być znaczące.

Intuicyjny nadajnik automatycznie
wybiera właściwy tryb lokalizowania

Urządzenia z serii UAT-600-EUR wyróżniają się tym, że są
to jedyne na rynku lokalizatory infrastruktury podziemnej
z oznaczeniem kategorii bezpieczeństwa CAT IV 600 V.
Czy warto zatem ryzykować?

Biorąc pod uwagę rosnącą liczbę obiektów infrastruktury podziemnej
wymagających precyzyjnego zidentyfikowania i zinwentaryzowania, firma
Beha-Amprobe dostrzegła zapotrzebowanie na lokalizator infrastruktury
podziemnej, który byłby łatwy w obsłudze, możliwie najbardziej
uniwersalny, przystępny cenowo, a przede wszystkim bezpieczny.
Zaowocowało to opracowaniem lokalizatorów infrastruktury podziemnej
Beha-Amprobe z serii UAT-600-EUR. Urządzenie można podłączyć w
sposób bezpieczny i precyzyjnie zlokalizować linie pod napięciem oraz
inne sieci uzbrojenia terenu, aby zgromadzić dokładne informacje na temat
obiektów podziemnych przed rozpoczęciem robót.

UAT-620-EUR

Zestaw lokalizatora
infrastruktury podziemnej*

* Cęgi sygnałowe SC600-EUR znajdują się w
zestawie UAT-620-EUR
Duży wyświetlacz LCD
z automatycznym
podświetleniem, zapewniający
wyraźne wskazania nawet przy
pełnym nasłonecznieniu
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Kilka trybów trasowania aktywnego i pasywnego

Lokalizatory z serii UAT-600-EUR obsługują kilka trybów trasowania
pozwalających na lokalizowanie i wykonywanie trasowania sieci
uzbrojenia terenu znajdujących się pod napięciem lub wyłączonych spod
napięcia w ramach różnych zastosowań. Odbiornik wykrywa obecność
obiektów infrastruktury podziemnej zlokalizowanych na głębokości do
30 metrów i pozwala precyzyjnie określić głębokość posadowienia tego
typu obiektów umieszczonych na głębokości do 6 metrów.
Urządzenia z serii UAT-600-EUR wyróżniają się tym, że są to jedyne
na rynku lokalizatory infrastruktury podziemnej z oznaczeniem
kategorii bezpieczeństwa CAT IV 600 V. Oznacza to dodatkowo,
że są to jedyne lokalizatory infrastruktury podziemnej, które
umożliwiają bezpieczne podłączenie nadajnika bezpośrednio do
linii, przez którą przepływa prąd o napięciu do 600 V w środowisku
CAT IV — oczywiście przy stosowaniu właściwych środków
ochrony indywidualnej. Dawniej, aby zlokalizować konkretną linię
elektroenergetyczną z wykorzystaniem sygnału podawanego na linię,
w pierwszej kolejności należało odłączyć ją od zasilania. To z kolei
wymagało dodatkowego czasu i skutkowało niższą wydajnością.
Wykorzystując odbiornik z bezpośrednio podłączonym nadajnikiem,
geodeci mogą w łatwy sposób lokalizować pojedyncze kable, zwarcia
oraz przerwy w obwodzie, a także określać położenie przyłączy i
skrzynek przyłączeniowych oraz głębokość posadowienia tego typu
elementów, nawet jeśli w pobliżu znajdują się inne sieci uzbrojenia.
Wytrzymała, wodoodporna obudowa sprawia, że seria UAT-600-EUR
idealnie nadaje się do zastosowań w warunkach terenowych, w tym
również przy realizacji projektów budowy dróg i autostrad, oraz w
lokalizowaniu podziemnych instalacji telekomunikacyjnych i zmian trasy linii
elektroenergetycznych. Odbiornik wyposażony jest w wysokokontrastowy
ekran zapewniający wyraźne wskazania przy pełnym nasłonecznieniu oraz
funkcję automatycznego podświetlenia, która pozwala uzyskać dobrą
widoczność w cieniu lub w warunkach słabego oświetlenia.

Kompletne rozwiązanie do trasowania
aktywnego i pasywnego

Lokalizatory z serii UAT-600-EUR dostępne są w formie kompletnego
zestawu, składającego się z nadajnika, odbiornika, zestawu przewodów
pomiarowych, cęgów sygnałowych (zestaw UAT-620-EUR),
akumulatorów oraz dodatkowych bezpieczników. Do zastosowań w
trybie pasywnym, do wykrywania przewodów znajdujących się pod
napięciem oraz metalowych rur układanych pod ziemią można użyć
samego odbiornika. W trybie aktywnym nadajnik z serii UAT-600-EUR
umożliwia wygenerowanie niepowtarzalnego sygnału o częstotliwości
8 kHz lub 33 kHz wykrywanego przez odbiornik.
Tryby pasywne
Najłatwiejszym i najszybszym sposobem zlokalizowania przewodów
pod napięciem oraz metalowych rur jest użycie samego odbiornika
z serii UAT-600-EUR, bez nadajnika. Odbiornik można ustawić w
jednym z dwóch trybów pasywnych umożliwiających wykrywanie
sygnału bezpośrednio z obwodu znajdującego się pod napięciem:
• Tryb 50/60 Hz umożliwia wykrywanie czynnych linii
elektroenergetycznych zasilanych napięciem o częstotliwości
50 lub 60 Hz
• Tryb częstotliwości radiowej umożliwia wykrywanie
podziemnych obiektów metalowych, takich jak
linie elektroenergetyczne w metalowych rurkach
elektroinstalacyjnych lub gazociągi i wodociągi.
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33kHz
50Hz
Radio
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Tryby aktywne
Intuicyjny odbiornik z serii UAT-600-EUR oferuje trzy tryby
aktywnego trasowania, przy czym automatycznie wybiera tryb
właściwy dla danego zastosowania:
Podawanie sygnału lokalizacyjnego z bezpośrednim
podłączeniem przewodów pomiarowych:
Lokalizator z serii UAT-600-EUR z oznaczeniem kategorii
bezpieczeństwa CAT IV 600 V to przyrząd wyjątkowo dobrze
sprawdzający się w zastosowaniach, w których dostęp do obwodu
znajdującego się pod napięciem jest możliwy. Odcięcie zasilania
obwodu nie jest już więcej konieczne. Nadajnik można bezpiecznie
podłączyć bezpośrednio do obwodu pod napięciem (maks. 600 V)
za pomocą przewodów pomiarowych. Zestaw zawiera również pręt
do niezależnego uziemiania nadajnika z serii UAT-600-EUR.
Bezpośrednie podłączenie przewodów pomiarowych do obwodu
to metoda zapewniająca największą dokładność w sytuacji
wymagającej zlokalizowania pojedynczego przewodu w miejscu,
w którym nakłada się na siebie wiele przewodów. Ten tryb jest
szczególnie przydatny do lokalizowania zwarć, uszkodzeń i przerw w
liniach znajdujących się500
pod napięciem oraz do określania położenia
podziemnych przyłączy i skrzynek przyłączeniowych.

Podawanie sygnału lokalizacyjnego metodą bezstykową za
pomocą cęgów sygnałowych:
W przypadku zastosowań w obwodach zamkniętych o niskiej
impedancji, gdy podłączenie przewodu pomiarowego jest
utrudnione lub wręcz niemożliwe, użytkownik może skorzystać
z cęgów sygnałowych lokalizatora z serii UAT-600-EUR (zestaw
UAT-620-EUR) w połączeniu z nadajnikiem. Metoda ta umożliwia
zlokalizowanie pojedynczych przewodów pod napięciem i bez
napięcia oraz metalowych rur, bez konieczności wykonania połączenia
galwanicznego z lokalizowanym przewodem. Cęgi sygnałowe
można założyć na kable, przewody i rury o średnicy do 10 cm, aby
zlokalizować konkretną rurę lub kabel. Ten tryb doskonale sprawdza się
przy trasowaniu podziemnych instalacji oświetleniowych, okablowania
skrzynek przyłączeniowych, przyłączy kablowych od transformatorów
do budynków oraz weryfikacji stacji elektroenergetycznych.

20 m

Indukcyjne podawanie sygnału lokalizacyjnego metodą
bezstykową:
Jeżeli dostęp do linii pod napięciem w celu zinwentaryzowania
metalowych obiektów uzbrojenia podziemnego nie jest możliwy,
użytkownik może skorzystać z nadajnika z serii UAT-600-EUR w
trybie indukcji. W tym trybie nadajnik generuje niepowtarzalny sygnał
8 kHz lub 33 kHz i wysyła go do ziemi. Sygnał przenika do wszystkich
obiektów znajdujących się pod nadajnikiem zawierających jakiś
metaliczny przewodnik, a następnie rozprzestrzenia się po całej sieci za
ich pośrednictwem. Po tej operacji użytkownik może użyć odbiornika
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z serii UAT-600-EUR, aby zlokalizować sygnał i określić głębokość
posadowienia rury oraz kierunek przebiegu jej trasy. Aby uniknąć
zakłóceń sygnału, nadajnik z serii UAT-600-EUR należy umieścić
w odległości co najmniej 20 metrów od budynków oraz słupów
energetycznych.

Sposób na szybkie rozpoczęcie
prac

Główne zastosowania lokalizatora
infrastruktury podziemnej z serii UAT-600-EUR
Budowa obiektów usługowo-handlowych i budynków
mieszkalnych
Aby opracować projekt technologii i organizacji wykopów gwarantujący
bezpieczne i sprawne wykonanie prac budowlanych na zabudowanym
terenie, inżynierowie projektu są prawnie zobowiązani do zidentyfikowania
i zinwentaryzowania wszystkich podziemnych sieci uzbrojenia terenu.
Używając samego odbiornika z serii UAT-600-EUR lub odbiornika w
połączeniu z nadajnikiem, geodeci są w stanie stwierdzić obecność
poszczególnych linii elektroenergetycznych, a także gazociągów,
wodociągów oraz innych sieci uzbrojenia. Przy zastosowaniu odbiornika
wraz z nadajnikiem urządzenie pozwala dokładnie określić głębokość
posadowienia tego typu obiektów znajdujących się do 6 metrów pod
ziemią.
Projekty budowy dróg i autostrad
Przed przystąpieniem do projektowania i budowy dróg oraz
autostrad inżynierowie muszą znać lokalizację wszystkich
podziemnych sieci uzbrojenia terenu. Seria UAT-600-EUR zapewnia
dokładny obraz rur i kabli ułożonych pod ziemią oraz pozwala
określić głębokość, na jakiej się znajdują. Oznacza to mniejszą
liczbę wymaganych przekopów kontrolnych, a przez to większą
oszczędność czasu, niższe koszty oraz mniejsze ryzyko.
Monitorowanie przewodności instalacji kablowych
Zwarcia doziemne są częstym problemem w przypadku kabli
elektrycznych. Nadajnik z serii UAT-600-EUR, w połączeniu z
opcjonalnym lokalizatorem zwarć doziemnych Beha-Amprobe
AF-600-EUR A-Frame, pozwala zlokalizować miejsce upływu prądu
w ciągu kilku sekund. Wystarczy skonfigurować nadajnik z serii
UAT-600-EUR w taki sposób, aby podawał do badanego obiektu
sygnał pozwalający wykrywać zwarcia doziemne. Można przy
tym wykorzystać tryb indukcji, cęgi sygnałowe lub tryb połączenia
bezpośredniego. Lokalizator AF-600-EUR A-Frame odbiera sygnał i
określa miejsce zwarcia. Przyrząd AF-600-EUR dokładnie wskazuje
miejsce, w którym metalowa część kabla (powłoka lub żyła kabla)
styka się z ziemią. Może on także wykryć inne przyczyny zwarcia
doziemnego, takie jak uszkodzenia powłoki rurociągu.

Lokalizator infrastruktury podziemnej z serii UAT-600EUR pozwala zaoszczędzić czas na wiele sposobów. Po
pierwsze nauka jego obsługi zajmuje niewiele czasu. Aby
rozpocząć lokalizację sieci uzbrojenia terenu, wystarczy
kilkuminutowy trening. Ponadto lokalizator można bardzo
szybko przygotować do użycia.
Pomocne wskazówki dotyczące korzystania z urządzeń
z serii UAT-600-EUR są dostępne w instrukcji obsługi
oraz w materiałach wideo dostępnych w internecie.
Natomiast poniżej opisano kilka ogólnych technik,
które pozwolą maksymalnie wykorzystać potencjał
odbiornika z serii UAT-600-EUR:
1. Zbierz możliwie najwięcej informacji na temat otoczenia. W
tym celu zapoznaj się z mapami topografii terenu i sieci uzbrojenia
oraz rozpoznaj obiekty infrastruktury elektroenergetycznej, zawory
1 i hydranty, nierówności powierzchni itp.
2. Zdefiniuj wirtualny obszar, w obrębie którego zakładasz
występowanie podziemnych sieci uzbrojenia terenu.
3. Włącz odbiornik i wybierz ustawienie maksymalnej czułości.
4. Trzymając odbiornik pionowo pod niewielkim kątem
względem podłoża, przemieszczaj się po wyznaczonym terenie
wzdłuż wirtualnej siatki. (patrz ilustracja poniżej)
5. Jeśli odczyt przyrządu wzrośnie, należy poruszać
odbiornikiem do przodu i do tyłu oraz w lewą i prawą stronę,
aby wykryć maksymalny sygnał.
6. Po zlokalizowaniu sieci uzbrojenia terenu przy
maksymalnym poziomie sygnału (999) należy zmniejszyć
czułość, aby poprawić dokładność odczytu. Gdy na ekranie
urządzenia pojawią się dwie poziomie strzałki zwrócone do siebie
nawzajem, oznacza to, że operator znalazł się bezpośrednio nad
linią i stoi wzdłuż trasy kabla. (patrz ilustracja poniżej)
7. Następnie należy podążać wzdłuż trasy kabla, w razie
potrzeby poruszając odbiornikiem, aby utrzymać wskazania o
maksymalnej sile sygnału.
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Dokładne i bezpieczne lokalizowanie
infrastruktury podziemnej przed
rozpoczęciem robót ziemnych

W Beha-Amprobe wiemy, że istnieje wiele wyzwań związanych z
bezpieczeństwem instalacji elektrycznych, które występują w trakcie
prac konserwacyjnych i budowlanych prowadzonych na zewnątrz.
Dzięki lokalizatorowi z serii UAT-600-EUR natrafienie na obiekty sieci
uzbrojenia nie będzie jednym z takich wyzwań. Urządzenie umożliwia
zlokalizowanie wszelkich elementów sieci uzbrojenia pod napięciem
i bez napięcia, znajdujących się na głębokości do 30 metrów.
Dodatkowo, wykonanie w klasie bezpieczeństwa CAT IV 600 V
pozwala zaoszczędzić czas i zadbać o bezpieczeństwo personelu.
Zapraszamy na stronę internetową beha-amprobe.com, aby uzyskać
100
999informacji na temat lokalizatorów z serii UAT-600-EUR.
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(4) Należy poruszać się po wyznaczonym obwodzie wzdłuż wirtualnej siatki
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(6) Gdy na ekranie urządzenia pojawią się dwie poziomie strzałki
zwrócone do siebie nawzajem, oznacza to, że operator znalazł się
bezpośrednio nad linią i stoi wzdłuż trasy kabla.
Beha-Amprobe®
Firma należąca do
Fluke Corp. (USA)
c/o Fluke Europe BV

In den Engematten 14
79286 Glottertal, Niemcy
Tel. +49 (0) 7684-8009-0
info@beha-amprobe.de
beha-amprobe.de

Science Park Eindhoven
5110 NL-5692 EC Son
Holandia
Tel. +31 (0) 40 267 51 00
beha-amprobe.com

52 Hurricane Way
NR6 6 JB Wielka Brytania
info@beha-amprobe.co.uk
beha-amprobe.com
©2020 Beha-Amprobe® 6012643-A-pl

