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Brukermanual Easyloc kabel- og rørsøker 

Easyloc RxTx 
Easyloc RxTx + 
Easyloc Basic 
Easyloc CAM 
 

 
 

Mess- und Ortungstechnik  
Measuring and Locating Technologies 

Leitungsortung 
Line Locating 

Rohrleitungsnetze 
Water Networks 

Kommunikationsnetze 
Communication Networks 

Elektrizitätsnetze 
Power Networks 
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Støtte fra SebaKMT Kabelmesstechnik GmbH 

Denne operasjonsmanualen er ment for å gi instruksjoner for bruk og drift som referanse. Den er utviklet for 

å hjelpe deg å finne svar og løsninger på spørsmål og problemer så raskt som mulig. Skulle du støte på et 

problem, kan du lese håndboken først. 

Se innholdsfortegnelsen og les det aktuelle kapitlet. I tillegg kan du sjekke alle tilkoblinger på enhetene. 

Hvis problemet ikke kan løses, kan du kontakte til følgende adresser eller primært Seba nor AS i Norge: 

Seba Dynatronic 

Mess-und Ortungstechnik GmbH 

Hagenuk KMT 

Kabelmesstechnik GmbH 

Dr.-Herbert-Iann-Str. 6  
D - 96148 Baunach 

Telefon: 49 / 9544 / 68-0  
Fax: +49 / 9544 / 22 73 

Röderaue 41  
D - 01471 Radeburg / Dresden 

Telefon: 49 / 35208 / 84 til 0  
Fax: +49 / 35208 / 84 249 

Epost: sales@sebakmt.com  
http://www.sebakmt.com 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 SebaKMT 

 

All rights reserved. Ingen del av denne håndboken kan kopieres eller reproduseres på noen måte uten 

skriftlig samtykke fra SebaKMT. Vi forbeholder oss retten til å redigere innholdet i håndboken uten 

forhåndsvarsel om dette. SebaKMT eller Seba nor påtar seg ikke ansvar for tekniske eller skrivefeil eller feil i 
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denne håndboken. Videre tar SebaKMT ikke ansvar for skader som direkte eller indirekte resultat av 

leveringen, ytelse eller bruk av dette materialet. 

 

Vilkår for garantien 

I samsvar med følgende vilkår, gir SebaKMT kjøperen en garanti på alle produkter som distribueres av 
SebaKMT. 

SebaKMT garanterer at SebaKMT produkter er fri for produksjon og materialfeil som kan redusere deres 

verdi eller ytelse ved levering. Denne garantien dekker ikke programvare relaterte problemer. Under 

garantiperioden vil SebaKMT reparere eller skifte ut defekte deler med nye eller som nye (med samme 
funksjonalitet og levetid som nye deler) deler basert på sin egen besluttsomhet. 

Eventuelle andre garantikrav, særlig av påførte skader forårsaket av uhell, kan ikke aksepteres. Eventuelle 

deler erstattet i henhold til garantien. 

Garantien fra SebaKMT er gyldig for en periode på 12 måneder fra kjøpsdatoen. Deler levert av SebaKMT i 

oppfyllelsen av denne garantien skal være utelukket fra resten av garantidekningsperioden, men har garanti i 
minst 90 dager under samme garantivilkår. 

All garanti arbeid skal være utført av SebaKMT utelukkende eller gjennom et autorisert verksted. 

For å sikre at garantien er gyldig, er kjøperen ansvarlig for å varsle SebaKMT om noen merkbare feil innen 
10 dager (senest) etter kjøpsdato. 

Denne garantien dekker ikke defekter eller skader som følge av misbruk i henhold til den angitte bruk og 
driftsforhold, feil oppbevaring eller transport, feilaktig bruk eller vedlikehold / installasjon utføres av personer / 

bedrifter som ikke er autorisert av SebaKMT. Garantien dekker ikke skader som følge av: normal slitasje, 

kraftfulle bruk eller bruk i forbindelse med tredjeparts deler. 
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 Sikkerhet 

Sikkerhetsforholdsregler Denne håndboken inneholder grunnleggende instruksjoner for 

førstegangs bruk og drift avEasyloc RxTx. Av denne grunn er det 

viktig å sikre at håndboken er tilgjengelig for autorisert personell 
og opplært til å bruke enheten til enhver tid. Alle som skal bruke 
enheten bør lese håndboken grundig. Produsenten er ikke 
ansvarlig for eventuelle skader eller skader på personell eller 
eiendom, som oppstår på grunn av manglende overholdelse av 
sikkerhetsreglene som finnes i denne håndboken. 

Bestemte nasjonale standarder og forskrifter bør også leses! 

Arbeide med produkter 
fra SebaKMT 

Det er viktig å observere eletriske forskrifter/regelverket i 
spesielle land hvor enheten skal settes opp og brukes, samt 
gjeldende nasjonalt regelverk for skadeforebygging og aktuelle 
bedrifters interne regelverk (arbeid, drift og sikkerhetsforskrifter). 

Bruk av originalt tilbehør sikrer systemets sikkerhet og pålitelig 

drift. Bruk av andre deler er ikke tillatt og vil føre til oppsigelse av 

garantien. 

Reparasjon og 
vedlikehold 

Reparasjons-og vedlikeholdsarbeid kan kun utføres av SebaKMT 

eller autoriserte service partnere. SebaKMT anbefaler at 

systemet kontrolleres og vedlikeholdes hos en Seba KMT 
autorisert bedrift en gang i året. 

SebaKMT tilbyr også sine kunder service på stedet. Ta kontakt 

med din respektive servicesenter etter behov. 

Tilkoblinger å leve kabler Tilkoblinger til kabler som er i bruk, bør gjøres av kvalifisert 
personell. 

Linjer uten signal Easylox Rx kan bare finne ledere som sender ut et signal. Derfor 

er det viktig å alltid utøve ekstrem forsiktighet når man graver, 
selv om ingen leder har blitt funnet. 
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 Tekniske data 
Mottaker (alle 
versjoner) 

Følgende parametere er angitt for alle versjoner av mottakeren: 

Parameter Verdier 

Strømforsyning 10 x IEC R6 / AA cell / Mignon 

Driftstid 40 timer (for periodisk bruk med alkaliske 
batterier, 20 ° C) 

Temperaturområde 

• Drift  
• Lagring 

i henhold til IEC / EN 60068-1 

-20 ° C til +55 ° C  
-30 ° C til +70 ° C 

Vekt 2,5 kg 

Dimensjoner (B x H 
x D) 

99 x 660 x 252 mm 

Type beskyttelse 

Støv og vann 
beskyttet 

i henhold til IEC / EN 60529 

IP 67 fra underkanten av mottakeren opp til 
underkanten av batterirommet og IP 56 for 
alle deler over denne avgrensningen 

 

Receiver (Rx, Rx 
+ og Basic) 

Følgende parametere er angitt for Rx, Rx + og Basic versjon av 
mottaker: 

Parameter Value 

Frekvensområdene 

• Kvalitet 1: radio 

• Kvalitet 2: energi nettverk  

• Kvalitet 3: sender 

 

15 kHz til 23 kHz 

50 Hz / 60 Hz  
100 Hz / 120 Hz (kun Rx +) 

32,768 kHz  
8.44 kHz (kun Rx +) 

Sensitivity 

• Kvalitet 1: radio  
• Kvalitet 2: energi nettverk  
• Kvalitet 3: sender 

med en dybde på 1 m 

> 20 μA  
> 7 mA  
> 5 μA (på 32.768 kHz)  
> 40 μA (bei 8.44 kHz) 

Dybde måling  
(ikke tilgjengelig for Easyloc Basic) 

• Dybde rekkevidde 

 
• Oppløsning 

... Av en 
leder 

... Av en 
sonde 

 
0,3 m ... 5 m  
12 (i ... 16 ft) 

0,1 m 

 
0,3 m ... 7 m  
12 (i ... 23 fot) 

0,1 m 
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• Nøyaktighet (forutsatt uten 
forstyrrelser signaloverføring)  
- Kvalitet 1: radio  
- Kvalitet 2: energi nettverk  
- Kvalitet 3: sender 

 
 
± 20%  
± 20%  
± 5% (opp til 
2 m),  
± 20% (2 m 
... 5 m) 

 
 
 
 
± 10% (opp til 
2 m)  
± 20% (2 m 
... 7 m) 

  
 

 

Mottaker (CAM) Følgende parametere er angitt for CAM versjon av mottaker: 

Parameter Verdier 

Frekvensområdene 

• Kvalitet 1: strømnettverk  

• Kvalitet 2: sender  
• Kvalitet 3: sender 

 

50 Hz / 60 Hz  

512 Hz / 640 Hz  
32,768 kHz 

Følsomhet 

50 Hz / 60 Hz  

32,768 kHz  
512 Hz, 640 Hz 

med en dybde på 1 m 

> 7 mA  

> 5 μA  
> 100 μA 

Dybde måling  

(ikke tilgjengelig for Easyloc Basic)  

• Dybde rekkevidde 

 

• Oppløsning 

• Nøyaktighet (forutsatt uten 

forstyrrelser signaloverføring)  

- Kvalitet 1: strømnettverk  
- Ranges 2 og 3: sender 

... Av en 
leder 

... Av en 
sonde 

 

0,3 m ... 5 

m  
12 (i ... 16 
ft) 

0,1 m 

 
 

± 20%  
± 5% (opp til 

2 m),  

 

0,3 m ... 7 m  
12 (i ... 23 
fot) 

0,1 m 

 
 
 
± 10% (opp 

til 2 m)  

mailto:firmapost@seba-nor.no
http://www.seba-nor.no/
http://www.sebanor.com/


 

 

 
 
Foretaksnavn: Seba nor as 
Kontoradresse: Bjørnstadmyra 7, 1712 Grålum 
Org.nr. NO 931 924 583 MVA 
 

 
Telefon: +47 22 28 00 40 

Telefaks: +47 69 00 48 97 
E-post: firmapost@seba-nor.no 

Web: www.seba-nor.no  /  www.sebanor.com 

Seba KMT GmbH, WEE-Reg.-Nr. DE 24650880 

Side 9 

± 20% (2 m 
... 5 m) 

± 20% (2 m 
... 7 m) 

  
 

Sender Easyloc Tx Følgende parametere er angitt for Easyloc Tx senderen: 

Parameter Value 

Overført 
makt (switchable) 

32,768 kHz  
8.44 kHz (kun Tx +) 

 

0,1 W / 0,5 W  
0,5 W / 2 W 

Frequency 32,768 kHz 

Strømforsyning 6 x IEC R20 / D-cell / Mono 

Driftstid 40 timer (for periodisk bruk med alkaliske 
batterier, 20 ° C) 

Temperaturområde 

• Drift  
• Lagring 

i samsvar med DIN EN 60068-1 

-20 ° C bis +55 ° C  
-30 ° C bis +70 ° C 

Vekt 1,7 kg 

Dimensjoner (B x H x 
D) 

260 x 255 x 140 mm 

Type beskyttelse 

Støv og vann beskyttet 

i henhold til IEC / EN 60529 

IP 56 

Measurement kategori i henhold til IEC / EN 61010-1 

CAT II / CAT III 440 V  
CAT IV 300 V 
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Grenseverdier og 
standarder 

Følgende grenseverdier og standarder gjelder for Easyloc 
RxTx location system: 

Parameter Value 

Sinusformet vibrasjoner 

Peak akselerasjon  
Frequency 

i henhold til IEC / EN 60068-2-6 

20 m / s ²  
10 Hz ... 150 Hz 

Fritt fall 

Maks. høyde (innpakket) 

i henhold til IEC / EN 60068-2-32 

80 cm (vekt inntil 10 kg) 

Relativ luftfuktighet max. 93% ved 30 ° C 

Atmosfærisk trykk max. 4 kPa 

Tetthetsklasse  
(oppfyller IEC / EN 61140) 

III 
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 System overblikk 
Tiltenkt bruk Easyloc RxTx systemet er designet for ukompliserte og 

brukervennlige bestemmelse av sted, retning og dybde av metallisk 
ledere (f.eks kabler og rør). 

Den kan brukes til å undersøke områder for ukjente ledere eller for å 
finne bestemte ledere. 

Versjoner av mottakeren I tillegg til den vanlige versjonen Easyloc Rx, finnes tre versjoner av 
mottakeren med følgende funksjoner: 

 Easyloc Rx + - med en utvidet frekvens utvalg 
 Easyloc CAM - brukes kun til deteksjon av sonder (for 

eksempel kamera sonder) i spesifikke frekvensområder (32, 
768 kHz, 512 Hz, 640 Hz) 

 Easyloc Basic - versjon uten dybde måling 

Når begrepet Easyloc RX brukes uten videre kvalifisering i løpet av 
dette dokumentet, gjelder det beskrevne funksjonaliteten for alle 
versjoner av mottakeren. 

Kjennetegn Easyloc RxTx er preget av følgende funksjoner: 

 Robust konstruksjon for bruk i dårlig vær og i tøffe miljøer 
 Enkel og brukervennlig betjening konsept med et minimum 

antall kontroller 
 Pålitelig batteri statusindikator 

Leveringsomfang Easyloc RxTx plasserings systemet leveres med tre forskjellige 

konfigurasjoner. Tabellen nedenfor viser omfanget av leveransen for 

de ulike konfigurasjonene: 

Konfigurasjon Easyloc RxTx system  
(inkl. sender og mottaker) 

Easyloc Rx  
mottaker sett 

Easyloc Tx  
sender sett 

Utstyr  

Easyloc Rx mottaker 1 1 -- 

Easyloc Tx sender 1 -- 1 

Måling kabel (2 m) 2 -- 2 

Alligator klips 2 -- 2 

Jording spyd 1 
 

1 

IEC R6 / AA cell / Mignon 10 10 -- 

IEC R20 / D-cell / Mono 6 -- 6 

Nylon bag 1 -- -- 
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Tilbehør SebaKMT tilbyr et bredt utvalg av tilbehør for Easyloc RxTx som kan 
bestilles gjennom distributøren: 

 Sender klemme/clamp (100 mm) for induktiv kopling av et 
signal inn i eksponert linjer 

 Hus tilkoblingssett for overføring av huset forbindelse 
linjer gjennom strømnettet, telefon eller kabel-TV-tilkobling 

 FlexiSonde, sender glassfiber kabel for å finne ikke-
metalliske rør 

 Sonde, batteridrevet mini-sender for å finne ikke-metalliske 
rør 

 Nylon bag, eksklusivt for mottakeren 
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 Easyloc Rx mottaker 

Kjennetegn Easyloc Rx mottakeren har følgende funksjoner: 

 passiv signalmodus for å finne ledere uten Easyloc Tx senderen 
 aktiv signalmodus for å finne ledere / prober når det brukes 

sammen med en sender 
 Automatisk dybde bestemmelse når det brukes sammen med en 

sender (ikke tilgjengelig for Easyloc Basic) 
 Halvautomatisk dybdemåling i passiv signal moduser (ikke 

tilgjengelig for Easyloc Basic) 
 Følsomhet kan justeres automatisk eller manuelt 
 Lysende display for bruk i dårlige miljøer 

Komponenter 

av mottakeren 

 Illustrasjonen nedenfor viser komponentene i Easyloc Rx mottaker: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gjenstand Beskrivelse 

1 Kontrollpanel med display (se side 3-12) 

2 Høyttaler med volumkontroll  
Høyttaleren spiller av diverse akustiske signaler (f.eks 
piper med modulerende pitch forhold til signalstyrken). 

Lavere Høyere 

1 

3 
2 

4 

5 
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 Når mottakeren er slått på, er volumet satt til en 

standard nivå. Mottakeren vil bare starte med 
volumet på et annet nivå hvis volumet er økt 
manuelt før du slår av mottakeren. 

3 Hodetelefonkontakt  
For å koble til hodetelefoner med en 3,5 mm plugg. 

4 Batterirom 

5 Floor cap  
Dette utskiftbare nedre cap tjener til å beskytte søkeren. 

 

 

Display og 

kontroller 
Illustrasjonen nedenfor viser kontrollpanelet for Easyloc Rx: 

 

 

 

 

 

 

 Kontrol 
element 

Beskrivelse 

1 Lyssensor  
lyssensitiv celle til å automatisk regulere displayets 
belysning. 

 Displayets belysning kan aktiveres manuelt i ett 

minutt ved å dekke lyssensoren raskt. 

2 Av / på bryter  
Ved å trykke på denne knappen kan Easyloc Rx slås på 
eller av. 

 Easyloc Rx slås av automatisk hvis ingen 

funksjoner blir utført innen 7 minutter mens 
enheten er slått på. 

4 

3 

2 

6 

5 

1 
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3 Vise  
Gir en visuell indikasjon på mottakerens styrke, linje 
dybde, virkemåte, batteristatus og menypunkter. 

4 Knapp 1  
Avhengig av status på systemet, brukes denne knappen 
til å: 

 Manuelt skru ned følsomheten 
 Måle dybden (ikke tilgjengelig for Easyloc Basic) 

5 Knapp 2  
Avhengig av status på systemet, er denne knappen til å: 

 Justere følsomheten 
 Måle dybden (ikke tilgjengelig for Easyloc Basic) 

6 Knapp 3  
Avhengig av status på systemet, er denne knappen til å: 

 Velge virkemåte / motta frekvens 
 Manuelt øke følsomheten 

 

 

 Easyloc Tx sender 

Kjennetegn Easyloc Tx senderen har følgende funksjoner: 

 Induktiv kopling av signalet ved hjelp av en integrert antenne eller 
sender klemme 

 Direkte (galvanisk) kopling av signalet med tilkoblet utstyr (for 
eksempel måling kabel og stikkontakt-adapter) 

 To-trinns justerbar overføring strøm 
 Valgbart signal - kontinuerlig eller pulserende 
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Sender 
kontrollpanelet 

 Illustrasjonen nedenfor viser kontrollpanelet for Easyloc Tx: 

 Kontrol 
element 

Beskrivelse 

1 Batteri statusindikator  
Når batteriet LED blinker rødt, må batteriene byttes. 

2 Av / på bryter  
Ved å trykke på denne knappen kan Easyloc Tx slås på 
eller av. 

Alle aktuelle LED's blinker når Easyloc Tx er på, avhengig 
av operativsystemets funksjon. 

3 "Signal Type"-knappen  
Denne knappen brukes til å veksle mellom kontinuerlig og 
pulserende signal. 

4 kontakter for tilkobling av tilbehør  
Disse kontaktene brukes til å opprette en direkte galvanisk 
forbindelse med ledere eller å opprette en tilkobling ved 
hjelp av et spesielt tilkoblingssett (f.eks EasyClamp sender 
klemme eller huset tilkoblingssettet). 

5 "Mode"-knappen  
Denne knappen brukes til å veksle 
mellom induktiv og direkte signal koplingen (galvanisk 
eller via senderen klemme). 

6 "Signalstyrke"-knappen  
Denne knappen brukes til å velge ett av to signalstyrke 
nivåer (se Tekniske data). 

 

 

 Bruke lokaliseringssystem 

1.  Tilkobling og førstegangs bruk av Easyloc 
Tx senderen 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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1.  Sender signaler og driftsmoduser 

Signal egenskaper Typen og styrken på utgangssignalet kan konfigureres av 
brukeren for å møte spesifikke krav om lederen skal være 
lokalisert eller området skal bli kartlagt: 

Symbol Signal type 

 
Pulsede signal  
Som det er lettere skiller seg fra andre signaler, er det 
pulsede signalet nyttig for å finne når det er forstyrrelser i 

frekvensområdet senderen. Dette bidrar også til å spare 

batteriene. 

Dybdemålinger kan ikke gjøres ved hjelp av en 
pulserende signal! 

 
Kontinuerlig signal  
Dette signalet typen må være aktivert før en tar en dybde 
måling. 

 

Signalstyrke 
 

 
Lav produksjon signalstyrke  
Lav signalstyrke sparer batteriene. 

 
Høy output signalstyrke  

 

Operasjonsmodus Den Easyloc Tx kan brukes i følgende moduser: 

Symbol Operasjonsmodus 

 
 

 

Induksjon  
I denne modusen for operasjonen senderens signal 
slippes gjennom den integrerte antennen og er dermed 
induktivt koplet med noen metalliske ledere der ligger 
innenfor en viss radius. 

 
 

 

 

Direkte tilkobling  
I denne modusen for operasjonen signalet er direkte 
koblet med en metallgjenstand linje via målingen 
kabelen som er koblet til utgangen på frontpanelet til 

senderen. Sender klemmer, alligator clips eller 

stikkontakten adaptere (for eksempel) kan brukes til å 
koble målingen kabelen til linjene. 

 

Frequency utvalg  
(kun Tx +) 

Den Tx + versjon har to ekstra knapper for frekvens utvalg: 

Symbol Frequency 

 

32,768 kHz  
33 

Tx 
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8.44 kHz  

 

 

 

 Alternativer for direkte og induktiv signal  
 
 

 

 

Hvis senderen er koblet til elektriske kabler, må det tas i betraktning at enheten 
er utformet for å oppnå CAT II / CAT III 440 V og CAT IV 300 V med klasse 2 

beskyttelse (dobbel isolasjon) i henhold til IEC / EN 61010-1 . Dette betyr at 

den maksimale spenningen mellom de to terminalene ikke må overstige 440 V i 
måling kategorier CAT II / CAT III og 300 V i måling kategorien CAT IV. 

 Direkte kopling av kabler og rør 

Innledning Direkte galvaniske koplingen er praktisk for kabler som er lett tilgjengelig og fri 

for strøm. Metoden med forbindelsen er avhengig av posisjon og natur linjer 

(f.eks isolasjon, kabel-kanal, tilgjengelighet av kabelen ender). 

Direkte kopling presenterer et pålitelig alternativ for selektiv kabel plassering, 
da signalet kan kobles til en spesiell kabel, nesten uten tap. 

8 

 

WARNIN
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Illustrasjonen nedenfor viser et eksempel på direkte kopling: 

 

 

 

Hvis leder som skal detekteres konduktivt er strømførende bør 
følgende fem sikkerhetsmessige forholdsregler tas før du kobler 
senderen: 

Fem sikkerhetsforholdsregler 

1. Koble fra spenning 
2. Sikre mot gjeninnkobling 
3. Sjekk for tilstedeværelse av strøm 
4. Lag jordforbindelse og kortslutningskobling 
5. Dekk til eller blokkere tilgang til komponenter som har 

spenning 

 

 

Prinsipp of direkte 
kopling 

Følgende tabell forklarer forskjellige grunnleggende prinsipper for direkte 
galvanisk kopling: 

 

WARNIN
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Bruksområde Prinsippet for tilkobling 

Enkeltstående leder eller rør (med 

eller uten isolasjon mot jord)  
Avstanden mellom jordspyd og 
endene av sammenhengende leder 
bør være så stor som mulig. 

 Det er en fare for at returstrøm kan 

føres tilbake via andre nedgravde 
ledere i nærheten. 

 

Enkeltstående kabel med metallisk 

skjerm og jording isolasjon  
Kortslutning mellom interne ledere og 
skjermen på enden av kabelen med 
jording i begynnelsen og enden av 
kabelen også. 

 Hvis jordtilkoblinger gjort er for 

drålige, vil strømmen i den interne 
leder og retur strøm i skjermen 

oppheve hverandre. Under visse 

omstendigheter kan dette hindre at 
kabelen blir detektert. Alternativt kan 
en tilkobling uten en jordforbindelse 
også gjøres. 

 

Flerleder-kabel (intern leder tilkoblet 
eller frakoblet) med metallisk skjerm 

og jording isolasjon  
Samme program som i eksempel 1. 

  

Metallisk rør/leder (med eller uten 

isolasjon mot jording)  
Jordspyd og kanal bør strekkes så langt 
fra hverandre som mulig. Under visse 
omstendigheter, optimal plassering av 
jordspydet kan kreve flere forsøk. 

 

Hvis en egen returleder er 

tilgjengelig  
Avstanden til returleder bør tilsvare 
minst 10 ganger dybden av lederen som 
blir detektert. 

 

Par ledninger (med eller uten skjerm) 
med kortslutning på enden av 
kabelen 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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 For revolverte ledninger (med en 

lengde på revolvering større eller lik 
forleggings dybde), kan retningen av 
kabelen bestemmes. 
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 Kobling som krever spesiellt forbindelses tilbehør 

Kopling via 
adapter kabel 

Signalet fra senderen kan være direkte koplet inn i stikkontakter, antenne 

tilkoblinger og telefonkontakt ved hjelp av en egnet adapterkabel. Ved å 

gjøre det, er det ikke nødvendig å koble ut 230 volt AC i huset. 

SebaKMT tilbyr et ferdig hus-tilkoblingssettet for denne type kopling (også 

se avsnitt 3 Systemoversikt, side 3-10). 

  
Kopling via 
senderen 
tang/clamp 

Senderen signalet kan være koplet på tilgjengelig kabler ved hjelp av en 

sender clamp/tang. Ved å gjøre det, er det ikke nødvendig å frakoble 

kablene normal drift. 

Ved at sendertangen er helt lukket rundt kabelen, vil bare en liten del av 
signalet ha sjans for å bli indusert på nærliggende ledere, dette selvsagt 
også avhengig av valgt frekvens og effekt. 

Ideelt sett skal kablene (måleobjektet) skal være jordet i begge ender, men 
selv om de ikke er jordet på den ene enden, vil signal fra en sender med 
høy effekt normalt gi søkbart signal. 
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 Induktiv signal tilkobling 

Induktiv 
signal 
kobling 

For ledere som ikke er lett tilgjengelige, må signalet fra senderen overføres 
induktivt via integrert antenne i senderen. 

Den induktiv kopling av signalet er sterkt anbefalt dersom ukjente ledere skal  
lokaliseres (f.eks på en byggeplass). 

For å bestemme retningen på en bestemt leder, kan senderen plasseres rett over 

antatte leder som vist i illustrasjonen nedenfor. For å få best mulig signal overført 

til måleobjektet skal senderen ha håndtaket på linje med den antatte leder som 
skal søkes. 

mailto:firmapost@seba-nor.no
http://www.seba-nor.no/
http://www.sebanor.com/


 

 

 
 
Foretaksnavn: Seba nor as 
Kontoradresse: Bjørnstadmyra 7, 1712 Grålum 
Org.nr. NO 931 924 583 MVA 
 

 
Telefon: +47 22 28 00 40 

Telefaks: +47 69 00 48 97 
E-post: firmapost@seba-nor.no 

Web: www.seba-nor.no  /  www.sebanor.com 

Seba KMT GmbH, WEE-Reg.-Nr. DE 24650880 

Side 24 

   

Når man skal finne ledere med induktiv koplet signal, bør følgende retningslinjer 
overholdes: 

 Da signalet kan selv-induseres (smitte) til andre nærliggende ledere ved 
bruk av induktiv kopling, er direkte kopling av senderen er alltid å 
foretrekke når man skal finne ledere selektivt. Induktiv kobling av signal 
bør bare brukes i tilfeller hvor ledere er plassert utilgjengelig for annen 

tilkobling (se pkt. 4.1 .2.1 Direkte kopling av kabler og rør og 

avsnitt 4.1.2.2Coupling med særlig tilknytning til tilbehør). 
 Mens søk utføres, sørg for at en avstand på minst 15 meter alltid 

opprettholdes mellom mottakeren og senderen for å hindre at koblingen 
av senderens signal gjennom luften, såkalt luftkobling. 

 Det er også lurt å plassere senderen på synlige Kabel ender for eksempel 
ved distribusjonbokser eller gatelysmast. 

  

 

 Signal kobling i ikke-metalliske rør 

Signal 
coupling i ikke-
metalliske rør 

Med hjelp av FlexSonde GOK50-R kan senderens signal overføres til 
trasseer med ikke-metalliske rør (plast), som vist i bildet nedenfor: 
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Eventuelt andre aktive sonder (f.eks en kamerasonde) med korrekt  
overføring frekvens for Easyloc mottakeren (se Tekniske data) kan 

brukes. For en detaljert beskrivelse henvises det til manualen for det 

respektive produktet. 

Både FlexSonde GOK50-R og en aktiv sonde er tilgjengelig som tilbehør 

til Easyloc RxTx systemet (se pkt. System oversikt, side 3-10). 

Når lokalisering av ikke-metalliske rør utføres, bør følgende retningslinjer 
overholdes: 

 I motsetning til vanlig ledersøk, må mottakeren holdes på tvers av 
trasse retning, dvs. i håndtaket på mottakeren skal holde 90 grader 
vinkel i forhold til den retning sonden føres frem. 

 Tren på å finne sonden eller FlexSonden før du skyver den inn i 
plastrøret eller kanalen. 

 Sterkeste signalet vil bli oppdaget når mottakeren er over og 
vinkelrett på sonden (som vist på bildet). 

Spesifikk 
lokalisering av 
sonde 
posisjon 

Signalet som  overføres av sonden gir  tre signal maksimumsutslag på 

bakkenivå. Vanligvis er det et mindre maksimum foran det sterkeste 

signalmaksimum og deretter et bak. 

En nøyaktig dybde beslutning kan kun utføres direkte over den faktiske 
(høyest) signal maksimum. 
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 Grunnleggende bruk av senderen 

Hvordan fortsette Følg fremgangsmåten nedenfor for å forberede senderen for å 
søke etter ledere med mottakeren: 

Trinn Handling 

1 Koble senderen til lederen som skal lokaliseres ved hjelp av 
den mest hensiktsmessige metoden, eller plasser senderen 

på området skal søkes (se avsnitt 4.1.2 Alternativer for 

direkte og induktiv kopling signal). 

2 
Presse  å slå på senderen. 

3 
Velg ønsket utgangssignalet bruker  og  knapper (se 

pkt. 4.1 Tilkobling og førstegangs bruk av Easyloc 

Tx senderen, side 4-14). 

En grønn LED indikerer at de respektive innstillingen er 
aktivert. 

4 
Velg ønsket virkemåte med   knappen (se 

pkt. 4.1 Tilkobling og førstegangs bruk av Easyloc 

Tx senderen, side 4-14). 

Resultat: I Direkte modus, LED-en ved siden av  

symbolet indikerer hvor god tilkobling til lederen er: 

 Grønn blinker: God (lav motstand) tilkobling 

 En vekslende rød og grøn: tilstrekkelig tilknytning 

 Rød blinker: dårlig / ingen (med høy motstand) 

tilkobling 

5 Som beskrevet i kapittel 4.2 Finne linjer med Easyloc Rx 

mottaker brukEasyloc Rx å finne metalliske ledere. 
 

 

 Finne ledere med Easyloc Rx mottaker 

1.  Endre systeminnstillingene 

M P 

C 
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 Dybde måling innstillinger (ikke tilgjengelig for Easyloc 
Basic) 

 Fortsett slik til å endre innstillingene: 

Trinn Handling 

1 Trykk og hold  knappen. 

2 
Trykker du kort  knappen mens du fortsetter å holde 

nede  knappen til et akustisk signal høres. Dette bildet er 

displayet:  

  
3 Nå kan en av følgende dybde måling prosesser kan velges 

ved å trykke på  knapp: 

 

Velg dette symbolet hvis du vil bestemme 
dybden av en sonde som har blitt presset inn i et 
ikke-metalliske rør. 

 

Velg dette symbolet hvis du vil bestemme 
dybden på en leder, signalet til en aktiv sender 
er koblet inn. 

 
Nå kan en måleenhet som brukes av systemet velges ved å 

trykke på knapp: 

 
Fot (ft) vil bli brukt som enhet for lengde. 

 
Meter (m) vil bli brukt som enhet for lengde. 

 

4 Trykk  knappen for å lagre innstillingene. Endringene vil 

gjelde også etter at mottakeren er slått av og på igjen. 
 

 

 

 

 Endring av mottaker frekvens 

 Fortsett slik for å endre mottak moduser med mer enn én mulig frekvens: 

Trinn Handling 

1 

1 

3 

1 

2 
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1 
Velg driftsmodus hvor du vil endre frekvensen ved å trykke på  knappen mens 

mottakeren er slått på. 

2 Slå mottakeren av. 

3 Trykk og hold  knappen. 

4 
Trykker du kort  knappen mens du fortsetter å holde nede  knappen til et 

akustisk signal høres. De valgbare frekvensene er nå synlig i displayet. 
 

Range 1 Side 2 Range 3 

Rx / Grunnleggende 

   
 

 

 
 

Rx + 

   

 

CAM 

     
5 Bruk  og   knapper for å veksle mellom frekvensene. Den aktive 

innstillingen er merket med svart bakgrunn. 

6 
Trykk  knappen for å lagre innstillingene. Endringene vil gjelde også etter at 

mottakeren er slått av og på igjen. 
 

 

3.  Det grunnleggende om å finne ledere med 
mottakeren 

 Driftsmoduser for mottakeren 

Grunnleggende 
passive 
ledersøk 

Hvis en Easyloc Tx sender ikke er tilgjengelig, kan et område også bli 
analysert (søkt) ved hjelp av passiv leder plassering. 

Easyloc Rx mottakeren er i stand til å oppdage radiosignaler i 
frekvensområdet mellom 15 kHz til 23 kHz, samt strøm signaler i 
frekvensområdet mellom 50 / 60 Hz. 

3 

3 

3 

3 1 
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Følgende bilder viser hvordan hver av de signalene på ledere gravd ned i 
bakken: 

  

 
Driftsmoduser 
for mottakeren 

De to alternativene forklart ovenfor for passiv plassering sammen 
med valg av aktiv plasseringen med en sender eller en sonde 
sender et signal med en passende frekvens resulterer i følgende 
driftsmoduser: 

Symbol Operasjonsmodus 

 
 

RADIO  

For å finne kabler som er bærer VLF radiosignaler.  
(ikke tilgjengelig for Easyloc CAM) 

 

 

ENERGIKABLER  
For å finne strømforsyning kabler, der er i drift og fører 
en strøm. 

 
SENDER  
For å finne kabler eller rør, som fører signalet fra en aktiv 
sender. Figuren viser den valgte frekvensen som må 
tilsvare senderfrekvensen. 

 
 

SONDE  
For å finne en sonde, pig-sender eller kamera 

sonde. Figuren viser den valgte frekvensen som må 

tilsvarer frekvensen av sonden. 
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 Regulere følsomhetens nivå for å matche mottak 
signalstyrken 

Visning av 
mottak 
signalstyrke 
og følsomhet 

Mottak signalstyrke og følsomhet er vist i følgende segmenter i displayet: 

   

   

 

 

 
Segment Operasjonsmodus 

1 Mottak signal display Bargraf  
Styrken i mottaker signalet er representert av denne 
Bargraf skala. Dette er relative verdier som er basert på 
følsomhet nivå satt i mottakeren. 

Trekantene (▲ ▼) over og under skala er en visuell 

markør for maksimumsverdier. De beveger seg mot 

høyre så lenge signalstyrken øker, og fortsetter i denne 
retningen inntil det enten flater ut eller synker. Den 
maksimale markøren forblir i denne posisjonen i 3 
sekunder og dermed gir brukeren en nyttig visuelt 
hjelpemiddel for å bestemme den maksimale 
signalstyrken. 

2 Følsomhets display (vist nivå i %)  
Følsomheten nivået satt i mottakeren (som 
sammenfaller med det totale spekteret som mottakeren 
er i stand til å prosessere) er representert av denne 

skalaen. Jo høyere grad av sensitivitet er satt, desto mer 

dyktig kan mottakeren oppdage svakere signaler. 

Det numeriske display over barer viser utnyttelsen faktor 
som en prosent. 

 

2 

1 
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Regulere 
følsomheten 
nivå 

Gir skala for mottak signalstyrke Bargraf praktisk talt ingen indikasjon, eller 
skjermen er helt utnyttet (maks utslag), må enten en manuell eller 
automatisk justering av følsomheten nivået må gjøres. 

Slik starter en automatisk følsomhet justering, det  knappen må trykkes 

én gang. Følsomheten nivået på mottakeren blir automatisk justert slik at 
styrken på signalet mottas vil bli optimalt vises (fyll halvparten av skalaen). 

Hvis du vil starte en manuell følsomhet justering, det  knappen må 

trykkes i ca 2 sekunder. Følgende indikatoren vises i displayet: 

   

Nå kan følsomheten til mottakeren reduseres med en prosent ved å trykke 

på  knappen, eller økes med én prosent ved å trykke på 

 knappen. Denne prosessen kan akselereres ved å holde nede den 

respektive knappen. 

For å avslutte den manuelle følsomhet justering menyen,  knappen må 

trykkes i to sekunder. Ved å trykke på knappen bare kort vil dybden måling 

prosessen starter (se avsnitt 4.2.5Bestemme dybden på en linje). 

 

 Håndtering mottakeren og lokalisering av leder 

Grunnleggende 
for håndtering 
mottaker 

For å kunne bestemme posisjon og retning på en metallisk leder, bør 
følgende regler internaliseres og anvendes når man skal finne ledere. 

Som vist i illustrasjonen nedenfor, skal mottakeren alltid holdes foran 
kroppen i oppreist stilling og så nær bakken som mulig. Når senderen er 
brakt direkte over en metallisk leder, vil den maksimale signalstyrken 

måles.  

2 

3 

1 

2 
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Justeringen av mottakeren i forhold til orienteringen av leder (antennen 
som utgangspunkt for justering) har følgende effekt på mottaket 
signalstyrken: 

 Mottaker i retning med leder  maksimal signalstyrke 

 Mottaker vinkelrett på leder  minimum signalstyrke 

 

 

 Generell kartlegging av områder 

Krav En generell områdeundersøkelse har umiddelbart behov for å bli 
gjennomført, og det er unøyaktig eller ingen informasjon tilgjengelig med 
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hensyn til plassering og orientering av metalliske ledere på et område 
planlagt for bygging (f.eks gravearbeid). 

Grunnleggende 
om kartlegging av 
områder 

Når et område skal søkes for ukjente ledere, bør en systematisk 

tilnærming foretas. Følgende bilde illustrerer hvordan du går frem: 

  

Utføre en passiv undersøkelse i ENERGIKABEL og RADIO modusene 
ved hjelp av et rutenett søkebegrep å dekke området og finne ledere i alle 
retninger. 

Skal et område undersøkes (blindsøk) med hjelp av senderern Tx og 
induktiv metodebør senderens posisjon endres med minst en meter og 
90° etter første sveip over området og deretter søek på nytt. 

Minste avstand mellom sender og mottaker er 15 m og bør alltid 
overholdes ved induktivt søk. 
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 Bestemme en leders retning 

Hvordan gå frem Følg disse anvisnigner for å bestemme en leders retning: 

Step Action 

1 Tilkobl senderen på best mulig måte for å minske tap av signal, 
konduktiv metode er best. 

2 
Trykk  for å slå senderen på. 

3 Velg aktuell modus på mottakeren (se seksjon 4.2.2.1 Modes 

of operation for the receiver ) ved å trykke  knappen. 

4 Hold mottakeren i senter over en leders kjente utgangspunkt 
og beveg den på tvers, frem og tilbake, for å finne senter. 

5 Roter deretter mottakeren mot venstre og deretter mot høyre 
mens man holder øye med feltstyrkeutslaget. Der man har 
sterkest signal stanser man bevegelsen og rett frem fra denne 
vinkel har man lederens trasse og retning fremover.  

 

  

 

 

9.  Bestemme en leders dybde (ikke mulig 
for Easyloc Basic ) 

 Easyloc Rx mottaker har en automatisk dybdemålingsfunksjon ved et enkelt trykk på 
dybdemålingsknappen. En viktig forutsetning er at man har et sterkt og klart mottakssignal og 
ikke pulsert signal fra senderen. 

I tillegg til dette husk at denne funksjonene bare vil fungere når modus for bruk mot sender er 
valgt, dvs. ikke passivt søk med 50Hz eller RF. 

Hvis disse forutsetnigner ikke er til stede kan et grovt estimat om dybde noen ganger allikevel 
oppnås ved å bruke den manuelle dybdemålingsfunksjonen i RF eller 50Hz modus. 

3 
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 Hvis dybdemåling til en ikke-konduktiv leder (plastrør) skal bestemmes må dette utføres vha. 
en sonde og stakefjær. For å tilpasse mottakeren til signalet fra en sonde må den settes i en 
spesiell dybdemodus som bare kan aktiveres under systeminnstillinger. 

Symbol Beskrivelse 

 
For dybdemålingmed sonde der føres inn i plastrør eller 
lignende. 

 
For dybdemåling på vanlig leder der et signal fra senderen er 
tilkoblet. 

 
For dybdemåling med manuell metode for RF eller 50Hz 
passivt søk. 

 

 

Husk at dybdemålingen og dens nøyaktighet kan variere grunnet 
eliptiske forvrengte felter som gjerne oppstår i områder med stor kabel 
og rørtetthet. Man må alltid påregne et avvik og oppgi aldri dybde til 
de som graver med mindre de er klar over metodenes begrensning. 

 

 

 

    

  

  
 

 

 

WARNIN
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Indikasjoner og 
feilmeldinger 

 

Symbol Betydning 

 

En av følgende årsaker kan forårsake manglende 
dybdemåling: 

 Signalet var for svakt til å gi noen sikker 
måling eller for varierende. 

 Mottakeren ble ikke holdt i ro under 
målingen av dybde. 

 Mottakeren var ikke direkte over senter til 
trasseen under målingen. 

 

Dybde overstiger måleområdet (5 m / 7 m). 
Dybdemåling kan ikke utføres. 

 

Dybden til lederen er mindre enn 30 cm (1 ft). Slike 
ledere må merkes spesielt for å unngå 
graveskader. 

 

Mottakeren ble ført for langt ut til venstre under 
dybdeestimate. Beveg i motsatt retning inntil 
følgende symbol kommer frem: 

 
Fortsett som beskrevet tidligere. 
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 Optimalisere signalet induktivt 

 Under visse settinger kan en nærliggende leder motta mer av signalet fra den induktive 
antennen enn ønsket leder. Slik det går frem av bildet nedenfor hvor man ser måten 
signalet stråles ut på. Pass derfor på korrekt plassering av sender men dette kan også 
bevisst benyttes i de tilfeller hvor man ønsker å begrense signalsmitte til leder til venstre 
på skissen.. 

 

 

 

 

 

  

 

 Funksjonstest av mottakeren 

Innledning Hvis problemer eller merkelige måleresultater oppnås under bruk kan det være 
ønskelig å kjøre den innebygde selv-testfunksjonen for å kontrollere at 
mottakeren virker slik den skal. Helst bør denne selv-testen utføres i et område 
uten forstyrrende signaler og strømførende kabler. 

Hvordan 
gå frem 

Prosedyre for selv-test: 

Step Action 

Leder med godt 

signal 

Leder med svakere 

signal 
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1 For å velge selv-testen må mottakeren først være slått av. 

Testen startes ved å trykke tasten  og holde den nede 

sammen med påknappen for minst 3 sekunder. 
Starter selv-testen vil displayet vise software og hardware 

versjon til mottakeren:  

 
2 Trykk deretter  knappen for å starte selv-testen. 

3 Hvis testen passeres uten problemer vil displayet vise 
følgende informasjon: 

 

Hvis et problem avdekkes vil testen avbrytes og en feilkode 
komme frem (feilkoder se neste side): 

 

Hvis dette skjer bør nærmeste servicesenter kontaktes. 

4 Trykk  knappen for å gå ut av selv-testen. 
 

 

Feilkoder Error 
code 

Beskrivelse 

000 Ikke implementert frekvens 

201 Ikke nok batteri for å kjøre selv-testen 

210 Interferens for sterk til å kjøre selv-testprosedyren. 
Repeter testen i et annet område med mindre støy. 

220 Feil L1 

230 Feil L2 

240 Feil L1L2 

2 

2 

2 
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250 Generell feil 
 

 

 

 

 

 Vedlikehold 

Batteribytte på 
mottakeren 

Viser statusen til mottakeren ved oppstart dårlige batterier bør de byttes 
hvis under 10%. 

  

System sjekker regelmessig batterinivået og ved under 10% gis en 
varsellyd. 

  

For å bytte batteriene trenger du 10 stykk 1.5  V mignon (AA) batterier, 
batterikassetten åpnes og batteriene bytes som anvist på figuren nedenfor: 

mailto:firmapost@seba-nor.no
http://www.seba-nor.no/
http://www.sebanor.com/


 

 

 
 
Foretaksnavn: Seba nor as 
Kontoradresse: Bjørnstadmyra 7, 1712 Grålum 
Org.nr. NO 931 924 583 MVA 
 

 
Telefon: +47 22 28 00 40 

Telefaks: +47 69 00 48 97 
E-post: firmapost@seba-nor.no 

Web: www.seba-nor.no  /  www.sebanor.com 

Seba KMT GmbH, WEE-Reg.-Nr. DE 24650880 

Side 40 

  

  

 
Batteribytte 
på senderen 

Batteriene på senderen bør byttes så snart en rød LED indikator starter å 
blinke. 

   

Skjer dette mens brukeren er ute og søker langt fra senderen gis det 
informasjon til brukeren gjennom pulse signalet fra senderen som anvist 
nedenfor: 

Type  
signal 

Normalt signal Signal når batteriene er 
dårlige 
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For å bytte batterien trenger du 6 stykk 1.5 V mono (D cell) batterier, og begge 
skruer på baksiden av senderen må åpnes som anvist på figuren nednefor. 

  
 

PÅSE ALLTID AT BATTERIENE SETTES INN KORREKT VEI.  
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