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UAT-600-EUR-sarja
Sovellusohje

Pelaa varman päälle ja
paikanna maanalaiset
rakenteet turvallisesti
Ennen uuden liike- tai asuinrakennuksen perustusten rakentamista tai sähkö-,
vesi- tai kaasuputkien johtamista uudelle alueelle maanalaiset rakenteet on
kartoitettava tarkasti, jotta vältetään sähkökatkosten riski sekä mahdollisesti
hengenvaaralliset tapaturmat. Ensimmäinen vaihe on alueen johto- tai
verkkokartan tarkasteleminen, jos sellainen on käytettävissä. Jos karttaa ei
ole saatavilla tai se on vanhentunut, selvitystyö on vaikeampaa ja kalliimpaa.
Tällöin on etsittävä muita vaihtoehtoja.
Jos ennen kaivutöitä ei ole tiedossa, mitä maan alla odottaa, voi totuus
paljastua karulla tavalla sähkö-, kaasu- tai vesijohdon mennessä kaivauksen
yhteydessä poikki. Tällainen onnettomuus voi paitsi vaarantaa ihmishenkiä,
myös aiheuttaa lisäkustannuksia ja viivästyksiä sekä vahingoittaa yrityksen
mainetta.

Intuitiivinen lähetin valitsee
automaattisesti oikean
paikannustoiminnon

UAT-600-EUR-sarjan erottaa muista vastaavista laitteista se,
että se on markkinoiden ainoa maanalaisten rakenteiden
paikannin, jonka turvaluokitus on CAT IV 600 V.
Vältä riskit

Koska tarve maanalaisten rakenteiden paikantamiseen ja tarkkaan
kartoittamiseen kasvaa jatkuvasti, Beha-Amprobe havaitsi markkinaraon
paikanninlaitteelle, joka olisi helppokäyttöinen, edullinen, soveltuisi moniin
erilaisiin tarpeisiin ja olisi ennen kaikkea turvallinen. Kehitystyön tuloksena
syntyi maanalaisten rakenteiden Beha-Amprobe UAT-600-EUR -paikannin.
Se mahdollistaa jännitteisten johtojen turvallisen ja tarkan paikantamisen
ja auttaa löytämään myös muut maanalaiset rakenteet ennen kaivutöiden
aloittamista.

UAT-620-EUR

Maanalaisten rakenteiden
paikannussarja*

*SC-600-EUR-signaalipihti
sisältyy UAT-620-EUR -sarjaan
Automaattisella taustavalolla
varustettua suurta LCD-näyttöä
on helppo lukea kirkkaassa
auringonpaisteessakin
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Useita aktiivisia ja passiivisia paikannustiloja

UAT-600-EUR-sarjan paikannuslaitteessa on useita paikannustiloja
jännitteisten ja jännitteettömien rakenteiden paikantamiseen ja
jäljittämiseen eri käyttökohteissa. Vastaanotin havaitsee jopa 30 metrin
syvyydessä olevat rakenteet ja määrittää tarkasti niiden syvyyden
6 metriin asti.
UAT-600-EUR-sarjan erottaa muista vastaavista laitteista se, että se
on markkinoiden ainoa maanalaisten rakenteiden paikannin, jonka
turvaluokitus on CAT IV 600 V. Se on myös ainoa paikannin, joka
mahdollistaa lähettimen kytkemisen turvallisesti suoraan jännitteiseen,,
enintään 600 V:n linjaan, CAT IV -ympäristössä – toki käyttäjän on
tällöinkin oltava asianmukaisin henkilösuojaimin varustautunut.
Aiemmin jos sähkölinja piti paikantaa lähettämällä signaali sen läpi,
edellytti se sitä, että linjasta tehtiin ensin jännitteetön. Tämä vei aikaa
ja vähensi tuottavuutta.

Suoraan kytkettävän mittausjohdon signaalisyöttö
UAT-600-EUR-sarjan CAT IV 600 V -luokitus tekee siitä täydellisen
valinnan käyttökohteisiin, joissa ollaan tekemisissä jännitteisten
piirien kanssa. Nyt piirissä kulkevaa virtaa ei tarvitse katkaista, vaan
lähetin voidaan kytkeä turvallisesti suoraan jännitteiseen piiriin (jopa
600 V) mittausjohtojen avulla. UAT-600-EUR-sarja sisältää myös
maadoitussauvan UAT-600-EUR-lähettimen erillistä maadoitusta varten.
Kun laite kytketään mittausjohdoilla suoraan piiriin, voidaan yksittäinen
johto jäljittää parhaalla mahdollisella tarkkuudella alueella, jossa kulkee
useita johtoja päällekkäin. Se sopii erityisen hyvin jännitteisten johtojen
oikosulkujen, katkosten500
ja vaurioiden paikantamiseen sekä maanalaisten
liitäntöjen ja liitäntärasioiden etsimiseen.

Kun vastaanotinta käytetään suoraan kytketyn lähettimen kanssa,
tarkastajat voivat helposti jäljittää yksittäisen kaapelin, paikantaa
oikosulut ja katkokset tai etsiä liitäntöjä ja liitäntärasioita ja määrittää
niiden syvyyden, vaikka lähellä olisi muita rakenteita.
Kestävän, vesitiiviin kotelon ansiosta UAT-600-EUR sopii
erinomaisesti ulkokäyttöön, kuten tienrakennustöihin,
maanalaisten tietoliikennelaitteiden asennuksiin ja sähkölinjojen
uudelleenreititykseen. Vastaanottimen suurikontrastisen näytön
ansiosta tuloksia voi tarkastella helposti kirkkaassa auringonvalossakin.
Automaattinen taustavalo puolestaan takaa hyvän näkyvyyden
hämärässä ja pimeässä.

Täydellinen ratkaisu aktiiviseen ja
passiiviseen paikannukseen

UAT-600-EUR-sarja koostuu lähettimestä, vastaanottimesta,
mittausjohtosarjasta, signaalipihdistä (UAT-620-EUR-sarja), paristoista
ja lisäsulakkeista. Passiivisessa tilassa vastaanotinta voidaan käyttää
yksinään jännitteisten johtojen ja upotettujen metalliputkien
havaitsemiseen. Aktiivisessa tilassa UAT-600-EUR-lähettimellä voidaan
luoda ainutlaatuinen 8 kHz:n tai 33 kHz:n signaali, jonka vastaanotin
voi havaita.
Passiiviset tilat
Helpoin ja nopein tapa paikantaa jännitteiset johdot ja metalliputket
on käyttää UAT-600-EUR-vastaanotinta ilman lähetintä.
Vastaanottimen voi asettaa jompaankumpaan kahdesta passiivisesta
tilasta, jolloin se havaitsee signaalin suoraan jännitteisestä piiristä:
• 50/60 Hz:n tila havaitsee 50 Hz:n tai 60 Hz:n jännitteiset
sähköjohdot
• Radiotaajuustila havaitsee maanalaiset metalliesineet, kuten
metalliputkissa olevat sähköjohdot tai kaasu- ja vesiputket.

Signaalipihdin kosketukseton signaalinsyöttö:
Jos johdon liitäntäpisteeseen on vaikeaa tai mahdotonta päästä
käsiksi pienen impedanssin suljetuissa piireissä, lähettimen kanssa
voidaan käyttää UAT-600-EUR-signaalipihtiä (UAT-620-EUR-sarja).
Näin voidaan paikantaa yksittäisiä jännitteisiä ja jännitteettömiä
johtoja sekä metalliputkia ilman suoraa kytkentää johdon
paljaaseen metalliin. Signaalipihtiä voidaan käyttää tietyn putken
tai kaapelin etsimiseen, ja se sopii halkaisijaltaan enintään 10 cm:n
kaapeleiden, johtojen ja putkien ympärille. Tämä on hyvä valinta
maanalaisten valaistusjärjestelmien paikantamiseen, sähköasemien
tai liitäntärasioiden johdotusten tarkistamiseen tai muuntajien ja
rakennusten välisten johtojen viimeisen kilometrin jäljittämiseen.

20 m

Aktiiviset tilat
Helppokäyttöisessä UAT-600-EUR-lähettimessä on kolme erityyppistä
aktiivisen tilan paikannustoimintoa, ja se valitsee automaattisesti
oikean tilan käyttökohteen mukaan:

8kHz
33kHz
50Hz
Radio

999

Induktioon perustuva kosketukseton signaalinsyöttö:
Jos jännitteiseen johtoon ei päästä käsiksi maahan upotettujen
metallirakenteiden kartoitusta varten, voidaan UAT-600-EURlähettimen induktiotilalla luoda ainutlaatuinen 8 kHz:n tai 33 kHz:n
pulssisignaali maahan. Jos lähettimen alla on mikä tahansa
metallijohtimen sisältävä rakenne, se vastaanottaa pulssin ja heijastaa
sen suoraan koko sähköverkkoon. Tämän jälkeen UAT-600-EURvastaanotinta voidaan käyttää signaalin jäljittämiseen ja putken
syvyyden ja suunnan määrittämiseen. Signaalihäiriöiden välttämiseksi
UAT-600-EUR-lähetin on sijoitettava vähintään 20 metrin päähän
rakennuksista tai sähkötorneista.
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UAT-600-EUR-sarjan maanalaisten rakenteiden
paikantimen tärkeimmät käyttökohteet
Asuin- tai liikealueiden kehitys
Turvallisen ja tehokkaan kaivusuunnitelman laatiminen rakentamista
varten jo ennestään käytössä olevalle alueelle edellyttää lain mukaan
sitä, että tutkitaan alue ja kartoitetaan kaikki maan alla mahdollisesti
sijaitsevat rakenteet UAT-600-EUR-vastaanottimen käyttäminen
lähettimen kanssa tai ilman lähetintä auttaa havaitsemaan
yksittäiset sähköjohdot, kaasu- ja vesiputket sekä muut rakenteet.
Vastaanottimen ja lähettimen avulla rakenteiden syvyys voidaan myös
määrittää tarkasti kuuteen metriin asti.
Tienrakennus
Ennen teiden suunnittelemista ja rakentamista suunnittelijoiden on
tiedettävä, millaisia rakenteita maan alle on upotettu. UAT-600-EUR
antaa tarkan kuvan siitä, mitä putkia ja kaapeleita maan alla sijaitsee
ja kuinka syvällä ne ovat. Tämä vähentää kaivettavien testausreikien
määrää, säästää aikaa ja kustannuksia sekä pienentää riskejä.
Maasulkujen paikannus
Maasulku on yleinen sähkökaapeleihin liittyvä vika. Kun UAT600-EUR-sarjan lähettimen kanssa käytetään lisävarusteena
saatavaa Beha-Amprobe AF-600-EUR A-Frame -maasulun
paikannuslaitetta, vuotokohdat voidaan paikantaa vain muutamassa
sekunnissa. UAT-600-EUR-lähetin määritetään vain lähettämään
vianetsintäsignaali testattavaan rakenteeseen induktio-, signaalipihtitai mittausjohtotilassa. AF-600-EUR A-Frame vastaanottaa signaalin
ja paikantaa vian. AF-600-EUR osoittaa, missä kaapelin metallijohdin
(joko suoja tai johdon metallinen johdin) koskettaa maata, ja se
pystyy myös havaitsemaan muita maavuotohäiriöitä, kuten putkiston
pinnoitevikoja.

Työskentele nopeasti!
Maanalaisten rakenteiden UAT-600-EUR-paikannin säästää
aikaa monin eri tavoin. Ensinnäkin laitteen käytön opettelu
on helppoa. Olet valmis etsimään rakenteita vain muutaman
minuutin harjoittelun jälkeen . Se on myös erittäin nopea
käyttää.
Lisätietoja on käyttöoppaassa sekä ohjevideoissa, jotka
tarjoavat vinkkejä UAT-600-EUR-laitteen käyttöön. Tässä
kuitenkin muutamia yleisiä tekniikoita, joilla saat parhaat
tulokset UAT-600-EUR-vastaanottimella:
1. Kerää mahdollisimman paljon tietoa ympäristöstä. Ota
selvää esimerkiksi yleiskaavoista, verkkokartoista, sähkörakenteista,
1 putkistoista ja palovesiasemista sekä pinnan epätasaisuuksia.
2. Määritä maan pinnalla oletettu alue, jonka alla uskot
rakenteiden sijaitsevan.
3. Käynnistä vastaanotin ja aseta se enimmäisherkkyyteen.
4. Pidä vastaanotin loivassa kulmassa maahan nähden ja kävele
alueen poikki ruudukon kuvion mukaisesti. (Katso alla oleva kuva.)
5. Jos mittarin lukema kasvaa, siirrä vastaanotinta eteenpäin,
taaksepäin ja vasemmalta oikealle, jotta laite havaitsee suurimman
mahdollisen signaalin.
6. Kun rakenne paikannetaan enimmäisvahvuudella (999),
tarkkuutta voidaan parantaa säätämällä herkkyyttä alaspäin. Kun
näet kahden vaakasuuntaisen nuolen osoittavan toisiaan kohti,
olet suoraan linjan yläpuolella kaapelin suuntaisesti. (Katso alla
oleva kuva.)
7. Seuraa kaapelin reittiä ja siirrä vastaanotinta tarpeen mukaan,
jotta se pysyy linjassa suurimman signaalivahvuuden kanssa.
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Paikanna maanalaiset rakenteet tarkasti ja
turvallisesti ennen kaivutöitä
Beha-Amprobe tietää, että ulkona tehtäviin kunnostus- ja
rakennustöihin liittyy monia sähköturvallisuusriskejä. UAT-600-EURsarjan ansiosta maanalaisiin rakenteisiin osuminen ei ole yksi niistä.
Nyt voit paikantaa minkä tahansa jännitteisen tai jännitteettömän
rakenteen jopa 30 metrin syvyydeltä. CAT IV 600 V -turvaluokituksen
ansiosta ajasta ja turvallisuudesta ei tarvitse enää tinkiä.
Osoitteessa beha-amprobe.com on lisätietoja UAT-600-EUR-sarjasta.
(4) Kävele ympäri aluetta ruudukon kuvion mukaisesti
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(6) Kun näet kahden vaakasuuntaisen nuolen
osoittavan toisiaan kohti, olet suoraan linjan
yläpuolella kaapelin suuntaisesti.

Beha-Amprobe®
Division of Fluke Corp. (USA)
c/o Fluke Europe BV

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

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

52 Hurricane Way
NR6 6 JB United Kingdom
info@beha-amprobe.co.uk
beha-amprobe.com
©2020 Beha-Amprobe® 6012643-A-fi

