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Jak bezpečně lokalizovat
podzemní rozvodné sítě
ŘADA UAT-600-EUR
Tip pro použití

Než před stavbou nové komerční nemovitosti nebo obytných prostor
kopnete do země, nebo když budete do nové oblasti rozšiřovat elektrické
vedení, vodovod nebo plynovod, musíte přesně zaměřit stávající podzemní
inženýrské sítě, abyste zabránili riziku jejich výpadků a předešli možným
úrazům, nebo dokonce úmrtím. Prvním krokem je prozkoumat mapu
rozvodných sítí pro danou oblast, je-li k dispozici. Pokud však žádná mapa
neexistuje nebo je zastaralá, celý proces se zkomplikuje a prodraží, takže
se budete muset poohlédnout po jiných možnostech.
Jestliže přesně nevíte, co se pod zemí nachází, než do ní začnete
kopat, můžete to zjistit metodou pokusu a omylu, když nějaké elektrické
vedení, plynovod nebo vodovod porušíte. Riziko ohrožení lidských životů,
dodatečné náklady a zpoždění harmonogramu, stejně jako poškození
pověsti vaší společnosti může být při takového nehodě značné.

Intuitivní vysílač automaticky
vybírá správnou funkci
vyhledávání

Modely řady UAT-600-EUR se od ostatních odlišují především
tím, že jde o jediné lokátory podzemních rozvodných sítí na
trhu s bezpečnostní kategorií CAT IV 600 V.
Proč toto riziko podstupovat?
Společnost Beha-Amprobe si byla vědoma neustále se zvyšujícího počtu
podzemních inženýrských sítí, které je třeba identifikovat a řádně zmapovat,
a zaznamenala potřebu lokátoru podzemních rozvodných sítí, který by se
snadno obsluhoval a byl použitelný při nejrůznějších potřebách lokalizace,
dostupný, a především bezpečný. To vedlo k vývoji lokátorů podzemních
rozvodných sítí Beha-Amprobe řady UAT-600-EUR, s nimiž můžete bezpečně
propojovat a přesně sledovat elektrická vedení a vyhledávat další inženýrské
sítě, abyste přesně věděli, co se pod zemí nachází, než do ní kopnete.

UAT-620-EUR

Sada lokátoru podzemních
rozvodných sítí*

*Klešťový nástavec SC-600-EUR
jsou součástí sady lokátoru
UAT-620-EUR
Velký LCD s automatickým
podsvícením pro čisté
zobrazení v plném
slunečním světle
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Několik aktivních a pasivních režimů vyhledávání
Modely řady UAT-600-EUR nabízejí několik režimů vyhledávání
k lokalizaci a sledování elektrických a neelektrických rozvodných sítí,
použitelných v řadě různých situací. Přijímač detekuje přítomnost
podzemních inženýrských sítí až do hloubky 30 metrů a přesně určí
hloubku sítí do hloubky 6 metrů.
Modely řady UAT-600-EUR se od ostatních odlišují především tím, že
jde o jediné lokátory podzemních rozvodných sítí na trhu s bezpečnostní
kategorií CAT IV 600 V. To znamená, že jde zároveň o jediné lokátory
podzemních rozvodných sítí, které vám umožní bezpečně připojit
vysílač přímo na elektrické vedení až do výše napětí 600 V v prostředí
CAT IV – samozřejmě za použití patřičných osobních ochranných
prostředků. Dříve platilo, že když chtěli pracovníci vysledovat konkrétní
elektrický kabel tím, že by skrz něj vyslali signál, musel být tento kabel
nejprve odpojen od sítě. To zdržovalo a snižovalo produktivitu.

Přímé vyslání kontaktního signálu pomocí měřicího kabelu:
Řada UAT-600-EUR je se svou bezpečnostní kategorií CAT IV
600 V mimořádně vhodná pro použití v případech, kdy máte přístup
k obvodu pod napětím. Nyní již obvod nemusíte odpojovat od sítě.
Vysílač můžete do obvodu pod napětím (až 600 V) bezpečně zapojit
pomocí měřicích kabelů. Sada UAT-600-EUR obsahuje také zemnicí
tyč, která slouží jako samostatné uzemnění pro vysílač UAT-600-EUR.
Zapojení přímo do obvodu pomocí měřicích kabelů přináší nejlepší
přesnost, pokud potřebujete vyhledat jediné vedení v místech,
kde se překrývá více vedení. Zvláště užitečné je k detekci zkratů,
vad izolace a přerušení500
zapojených vedení a k lokalizaci konektorů
a rozvodných krabic umístěných v zemi.

Při použití přijímače s přímo připojeným vysílačem může průzkumník
snadno vystopovat konkrétní kabel, najít v něm zkraty a přerušení
nebo lokalizovat konektory a rozvodné krabice a stanovit hloubku
těchto prvků, i když poblíž vedou jiné inženýrské sítě.
Řada UAT-600-EUR je se svým robustním a vodotěsným pláštěm
ideální k nejrůznějším venkovním použitím včetně staveb dálnic,
pokládek komunikačního kabelů nebo přeložek elektrického vedení.
Přijímač je vybaven vysokokontrastním displejem, na němž je možné
jasně vidět výsledky i za přímého slunečního světla, a automatickým
podsvícením zajišťujícím vysokou viditelnost i ve stínu nebo za
nedostatečných světelných podmínek.

Komplexní řešení pro aktivní i pasivní
vyhledávání
Modely řady UAT-600-EUR jsou dodávány jako kompletní sada
s vysílačem, přijímačem, sadou měřicích kabelů, klešťovým nástavcem
pro měření signálů (u sady UAT-620-EUR), bateriemi a náhradními
pojistkami. V pasivním režimu používáte pouze přijímač, s nímž
detekujete vodiče pod napětím a podzemní kovové potrubí. V aktivním
režimu pomocí vysílače UAT-600-EUR vyšlete jedinečný signál
o frekvenci 8 kHz nebo 33 kHz, který poté dokáže zachytit přijímač.

Vyslání signálu bezkontaktně pomocí klešťového nástavce:
Při použití u uzavřených obvodů s nízkou impedancí, kde je obtížné
nebo nemožné dostat se k místu připojení měřicího kabelu, můžete
spolu s vysílačem řady UAT-600-EUR využít klešťový nástavec (platí
pro sadu UAT-620-EUR). Díky tomu dokážete vyhledat jednotlivé
napájené vodiče i vodiče odpojené od napájení a kovová potrubí
bez přímého spojení se samotným kovem uvnitř vedení. Chceteli vyhledat konkrétní potrubí nebo kabel, má klešťový nástavec
dostatečnou velikost k zapojení okolo kabelů, drátů a potrubí
o průměru až 10 cm. Tato možnost se hodí při vyhledávání
podzemních systémů osvětlení, ověřování zapojení u rozvoden nebo
rozvodných krabic, případně při vyhledávání „posledního kilometru“
vedení od transformátoru k budově.

20 m (65 ft)

Pasivní režimy
Nejjednodušší a nejrychlejší způsob, jak lokalizovat vodiče pod
napětím a kovové potrubí, je použití přijímače UAT-600-EUR bez
vysílače. Přepnutím přijímače do jednoho ze dvou pasivních režimů
zachytíte signál přímo z obvodu pod napětím:
• Režim 50/60 Hz detekuje elektrické vedení o frekvenci 50 Hz
nebo 60 Hz.
• Vysokofrekvenční režim odhalí kovové předměty, jako je
elektrické vedení v kovových trubkách nebo plynovodní
a vodovodní potrubí.
Aktivní režimy
Intuitivní vysílač řady UAT-600-EUR nabízí tři typy vyhledávání
v aktivním režimu a automaticky vybere ten pravý typ pro vaše použití:

8kHz
33kHz
50Hz
Radio

999

Indukční vyslání bezkontaktního signálu:
Jestliže při mapování podzemních kovových rozvodných sítí
nemáte přístup k zapojenému elektrickému vedení, vyšle vysílač
UAT-600-EUR v indukčním režimu do země jedinečný pulzní signál
o frekvenci 8 kHz nebo 33 kHz. Všechny objekty, které se nacházejí
pod vysílačem a jsou vybaveny jakýmkoli kovovým vodičem, impulz
zachytí a odrazí ho přímo do celé sítě. Poté můžete k vyhledání
signálu a určení hloubky potrubí a směru, kterým vede, použít
přijímač UAT-600-EUR. Vysílač UAT-600-EUR je nutné umisťovat
minimálně 20 metrů od staveb nebo stožárů elektrického vedení,
aby nedošlo k narušení signálu.
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Klíčové možnosti využití lokátorů podzemních
rozvodných sítí řady UAT-600-EUR
Obytná nebo komerční výstavba
Při přípravě bezpečného a efektivního postupu výkopů u staveb
v již zastavěné oblasti mají projektanti zákonnou povinnost oblast
prozkoumat a zakreslit veškeré rozvodné sítě, které jsou pod zemí
umístěny. Díky přijímači UAT-600-EUR, ať s použitím vysílače, nebo
bez něj, mohou geodeti určit polohu jednotlivých elektrických vedení
a vedle nich i plynovodů, vodovodů a dalších inženýrských sítí.
Pomocí přijímače s vysílačem je také možné přesně stanovit hloubku
těchto rozvodných sítí až do hloubky 6 metrů.
Dálniční projekty
Než se navrhne a postaví dálnice, musejí projektanti vědět, kde se
v zemi nacházejí rozvodné sítě. Řada UAT-600-EUR předloží přesný
obrázek toho, jaká potrubí a kabely se pod zemí vyskytují a jak
hluboko leží. Tím se zmenšuje počet zkušebních vrtů, které je třeba
provést, což šetří čas a peníze a snižuje rizika.
Monitorování vodivosti kabeláží
U elektrických kabelů představují častý problém poruchy uzemnění.
S volitelným vyhledávačem závad podzemních kabelů AF-600-EUR
A-Frame, použitým spolu s vysílačem řady UAT-600-EUR, mohou
geodeti během několika vteřin identifikovat body úniku. Stačí na
vysílači UAT-600-EUR nastavit, aby v indukčním režimu pomocí
klešťového nástavce nebo v režimu přímého připojení měřicích
kabelů vyslal ke zkoumané rozvodné síti signál vyhledávání závad.
Vyhledávač závad podzemních kabelů AF-600-EUR A-Frame signál
zachytí a identifikuje místo závady. Zařízení AF-600-EUR přesně
určí, kde se kovový vodič kabelu (opláštění nebo kovový vodič
vedení) dotýká země, a může také detekovat jiné poruchy uzemnění,
například závady na opláštění potrubního vedení.

Pusťte se rychle do práce!
Lokátor podzemních rozvodných sítí UAT-600-EUR vám
může ušetřit čas hned několika způsoby. Zaprvé je snadné
se ho naučit ovládat. Stačí pouze pár minut cviku a budete
připraveni začít vyhledávat rozvodné sítě. Jeho používání
je také mimořádně rychlé.
Praktické tipy k obsluze zařízení řady UAT-600-EUR najdete
i v návodu k obsluze a v online videích, zde si představíme
alespoň některé hlavní techniky, s jejichž pomocí můžete
svůj přijímač řady UAT-600-EUR využívat na maximum:
1. Sežeňte si o daném místě co nejvíce informací. Projděte
si plány území, mapy inženýrských sítí, elektrické prvky, ventily
nebo hydranty, nepravidelnosti povrchu atd.
1
2. Na povrchu si nadefinujte pomyslný okruh, kde se podle
vašeho přesvědčení rozvodné sítě nacházejí.
3. Zapněte přijímač a nastavte na něm maximální citlivost.
4. Přijímač držte svisle, v mírném náklonu k zemi, a procházejte
s ním vymezeným okruhem po pomyslné mřížce. (viz nákres)
5. Jestliže se naměřené hodnoty zvyšují, pohybujte
přijímačem vpřed, vzad, vlevo a vpravo, abyste zachytili
maximální signál.
6. Jakmile zachytíte maximální hladinu rozvodné sítě (999),
snižte citlivost, abyste zvýšili přesnost měření. Když se na
displeji zobrazí dvě vodorovné šipky mířící proti sobě, jste přímo
nad vedením a stojíte ve směru kabelu. (viz nákres)
7. Sledujte trasu kabelu a podle potřeby přitom s přijímačem
pohybujte, abyste zůstali naladěni na maximální sílu signálu.
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Než zahájíte výkopové práce, přesně
a bezpečně si zmapujte podzemní rozvodné sítě
Společnost Beha-Amprobe ví, že s venkovní údržbou a stavbami je
spojena řada možných problémů v oblasti elektrické bezpečnosti.
Riziko porušení podzemních inženýrských sítí s lokátory podzemních
rozvodných sítí řady UAT-600-EUR k nim patřit nebude. Nyní můžete
s jistotou stanovit umístění jakékoli elektrické i neelektrické rozvodné
sítě až do hloubky 30 metrů. A s bezpečnostní kategorií CAT IV
600 V už nebudete nikdy muset hledat kompromis mezi časem
a bezpečností.
Chcete-li o přístrojích řady UAT-600-EUR získat další informace,
navštivte web beha-amprobe.com.

(4) Procházejte vymezeným okruhem po pomyslné mřížce.
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(6) Když se na displeji zobrazí dvě vodorovné šipky mířící proti
sobě, jste přímo nad vedením a stojíte ve směru kabelu.
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