
VM-540 Brukermanual V1.2 

P/N:4.04.000037   Side 1 av 4 

 

Introduksjon 

Denne manualen beskriver bruken av VM540 Sondesøker. Sonder er små senderspoler som stakes inn i ikke-metalliske rør og kanaler. 

Det utstrålte signalet fra Sonder kan deretter detekteres ved hjelp av VM540 Mottakeren. VM540 kan også brukes til å detektere 

integrerte Sonder som brukes i inspeksjonskamera systemer som f.eks. vCam eller vCamLSR. 

 

Sonde frekvenser tilgjengelige: 

 50/60 Hz 

 512Hz 

 640Hz  

 33 kHz 

OBS: Andre frekvenser er tilgjengelige etter forespørsel. 

 

 

Mottaker: Display Funksjoner 

 

1 Batterinivå Indikator 

2 Høyttaler Volum Indikator 

3 Numerisk Visning av Signalstyrken 

4 Valgt Sonde Frekvens 

5 Signalstyrke Indikator 

6 Følsomhets Innstillings Indikator 

 

Mottaker: Trykknapper 

 

1 Følsomhets Kontroll (redusere følsomheten) Reduserer følsomheten ned, eller auto-skalerer den ned til 60% om den 

er utenfor skalaen. Når man er i frekvensvalg menyen, bruk denne 

knappen til å bla bakover igjennom listen over tilgjengelige frekvenser. 

2 AV/PÅ Kontroll Langt trykk for å skru AV/PÅ. Kort trykk for å endre høyttaler volum. 

3 Følsomhets Kontroll (øke følsomheten) Øker følsomheten opp, eller auto-skalerer den opp til 60% om den er 

utenfor skalaen. Når man er i frekvensvalg menyen, bruk denne 

knappen til å bla fremover igjennom listen over tilgjengelige frekvenser. 

4 Dybdemåling /  

Frekvensvalg 

Kort trykk for å foreta en dybdemåling. Langt trykk for å gå inn i 

frekvensvalg menyen, deretter et kort trykk for å gå ut av menyen. 

 

Ekstra Tilleggsutstyr: Sonder 

 

 

D18-33-SR44 Sonde 

 0.75in (18mm) x 3.1in (80mm) lang, 33 kHz, rekkevidde 15ft (4.5m). 

 2 x knappcellebatterier 

 

D22-09-LR61 Sonde 

 0.875in (22mm) x 4.5in (114.3mm) lang, 9.82 kHz, rekkevidde 8ft 

(2.44m) 

 4 x SR43W 

  

D38-33-AA Sonde 

 1.5in (38mm) x 4.1in (105mm) lang, 33 kHz, rekkevidde 16.3ft (5m). 
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 1 x AA batteri 

 

D38-09-AA Sonde 

 1.5in (38mm) x 4.1in (105mm) lang, 9.82 kHz, rekkevidde 16.3ft 

(5m). 

 1 x AA batteri 

 

D64-33-LR61 Sonde 

 2.5in (64mm) x 7.3in (186mm) lang, 33 kHz, rekkevidde 26ft (8m). 

 1 x LR61 batteri 

 

D64-09-LR61 Sonde 

 2.5in (64mm) x 7.3in (186mm) lang, 9.82 kHz, rekkevidde 26ft (8m). 

 1 x LR61 batteri 

 

D23F-512-AA/D23F-640-AA Sonde 

 1in (23mm) x 18in (456mm) lang, rekkevidde 20ft (6m). 

 “Fleksibel (3 seksjoner) Sonde med valgfritt 512Hz eller 640Hz for 

bruk i støpejern rør”. 

 1 x AA batteri 

 

Passiv Modus 

Skru PÅ mottakeren ved å trykke på AV/PÅ trykknappen. Tillat enheten å bruke noen sekunder på å slå seg PÅ. 

Den valgte frekvensen vises på skjermen. Om dette ikke er den ønskede søke-frekvensen (f.eks. 50 eller 60Hz) gjør følgende: 

 

 

OBS 

Batterinivået er indikert på batteri ikonet. Bytt batterier om nødvendig. Se Utbytting av Batterier 

seksjonen. 

 

Endre Søke-frekvensen 

Trykk og hold nede Dybdemåling / Frekvensvalg knappen helt til frekvensmenyen vises. Den nåværende frekvensen vil da vises på 

skjermen i et numerisk format i senter av skjermen. Bruk "+" eller "-" trykknappene for å velge ønsket frekvens. 

Trykk så på Dybdemåling / Frekvensvalg knappen for å gå tilbake til hovedskjermen. 

 

Søke en Kabel i Passiv (50/60Hz) Modus 

Hold mottakeren vertikalt i området som skal søkes på. Juster følsomheten til mottakeren ved å trykke på "+" eller "-" trykknappene for å 

holde signalet på skalaen. 

 

Hold mottakeren foran deg på samme måte som vist nedenfor.  

 

Sveiv mottakeren fra venstre til høyre over den mistenkte ruten til kabelen. Ettersom mottakeren nærmer seg kabelen vil signalstyrke 

visningen øke. Punktlokaliser posisjonen ved å detektere det sterkeste signalet. 

 

For å bekrefte retningen til kabelen, roter mottakeren helt til det sterkeste signalet detekteres. Retningen til kabelen er da rett frem, 

pekende fremover, vekk fra displayet. 

 

Fortsett å søke opp kabelen langs ruten. Dybdemålinger er ikke mulig i passiv (50/60Hz) modusen, om den ble trykket på ved uhell vil 

den vise N/A. 
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ADVARSEL 

Passiv modus brukes til å detektere signaler som utsråler fra kabler som bærer en 50 eller 60Hz last. Det 

er mulig at en kabel er spenningssatt, men ikke har en last. I disse tilfellene fins det nok ikke et signal 

som kan detekteres. 

På samme måte, om en kabel er nøyaktig balansert vil det resulterende signalet fra kabelen bli lik null og 

derfor ikke detekterbart. 

 

 

Sondesøk 

Koble til Sonden til en passende stakefjær. Det er vanligvis 10mm gjenger på enden av Sonden for nettopp dette. 

 

Skru PÅ Sonden og plasser den i røråpningen, mens den fortsatt er synlig.  

 

Hold mottakeren over Sonden på bakkenivå. Juster følsomheten på mottakeren ved å trykke på "+" eller "-" trykknappene for å holde 

signalet på skalaen. Roter mottakeren helt til maksimale signalet er detektert. 

 

 

 

OBS 

Ved å flytte på mottakeren lenger til venstre/høyre vil resultere i deteksjon av mindre "spøkelses"-

signaler på hver side av Sonden. Dette er normalt. Alltid søk opp alle tre signaltoppene når man søker 

posisjonen til Sonden ettersom "spøkelses"-signalene ikke er direkte over Sonden. Det største signalet 

er den faktiske posisjonen. 

 

Ved å gå foran og bak Sonden vil man ikke detektere "spøkelses"-signaler. 

 

 

Dytt nå Sonden et par meter inn i røret. Stopp og detekter Sonden på nytt. Retningen til Sonden kan bekreftes ved å holde mottakeren 

vertikalt og ved å rotere den til det sterkeste signalet er detektert. Sonden vil da peke i riktig retning i forhold til displayet på mottakeren. 

 

Fortsett å dytte Sonden lenger inn og detekter den på nytt ettersom den kommer lenger inn i røret. Ikke bli fristet til å dytte fjære for 

langt inn i røret uten å detektere Sonden da dette vil gjøre Sondesøket mer vanskelig. 
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Dybdemålinger 

For å foreta en dybdemåling, punktlokaliser posisjonen og retningen som tidligere beskrevet, punktlokaliser høyre/venstre, 

fremover/bakover og også rotering av mottakeren. Hold mottakeren vertikalt over posisjonen av det sterkeste signalet. Deretter trykk så 

på "målskive"-knappen. Det vil være en kort forsinkelse før en anslått dybde vises på skjermen. 

 

 

OBS 

Dybdemålingen er kun en anslått verdi. Dybdeindikasjonene kan bli påvirket av feltforvregninger 

forårsaket av interferens fra telekom-kabler eller metal strukturer som armeringsjern. En bekreftelse av 

dybden kan gjøres ved å gjenta dybdemålingen med mottakeren løftet en kjent lengde (for eksempel 

30cm (1ft)) over bakken og notere seg om dybden har økt med denne lengden. Om den ikke viser det 

forventede reultatet så behandle informasjonen som usikkert. 

 

Utbytting av Batterier 

1. Lavt batterinivå indikeres vha. ikonet på mottaker skjermen. 

2. For å bytte ut batteriene, skru opp endelokket på håndtaks-enden av VM540. 

3. Fjern og erstatt BEGGE batteriene med nye 1,5V alkaliske AA (LR6) 

4. Skru fast endelokket på håndtaks-enden av VM540. 

 

 

Service Senter Informasjon 

Om utstyret ikke fungerer som det skal, erstatt batteriene som beskrevet ovenfor. Om utstyret fortsatt ikke fungerer som det skal, 

kontakt et av Vivax-Metrotech Kundeservice avdelingene, eller ring fabrikken for nærmeste autorisert Vivax-Metrotech Service Senter. 

 

Ansvarsfraskrivelse: Produkt og tilbehør spesifikasjon og tilgjengelighets informasjon kan endres uten forvarsel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vivax-Metrotech Corp. (Hovedkontor)  Seba Nor AS (Service Senter) 

3251 Olcott Street, Santa Clara, CA 95054, USA  Bjørnstadmyra 7, 1712 GRÅLUM, Norge 

 

T/Gratis: +1-800-446-3392    Tlf: +47 22 28 00 40 

Tlf: +1-408-734-1400     Epost: post@megger.no 

Faks: +1-408-734-1415    Web: www.megger.no 

Epost: sales@vxmt.com 

Web: www.vivax-metrotech.com 
 

Vennligst besøk www.vxmt.com for andre lokasjoner. 
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