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1 Råd om sikkerhet 

Denne håndboken beskriver hvordan du tar i bruk og betjener digiPHONE+. Det er derfor viktig 
at den hele tiden er tilgjengelig for det autoriserte og opplærte personalet som skal bruke 

apparatet. Alle som skal bruke apparatet, bør lese grundig igjennom håndboken på forhånd. Produsenten 
påtar seg intet ansvar for material- eller personskader som oppstår fordi sikkerhetsreglene i denne 
håndboken ikke blir fulgt. 

Lokale og nasjonale forskrifter må følges. 

Viktige anvisninger om personlig, operasjonell og teknisk sikkerhet er markert i teksten som 
følger: 

Symbol Beskrivelse 

 
ADVARSEL 

En potensiell fare som kan føre til død eller alvorlig personskade. 
 

 
FORSIKTIG 

En potensielt farlig situasjon som kan føre til mindre eller moderate skader på personer og/eller 
materiell. 

 

Merknadene inneholder viktig informasjon og nyttige tips om hvordan du bruker systemet. Hvis 
de ikke følges, kan måleresultatene bli ugyldige. 

 

Nyttige tips basert på praktisk erfaring med utstyret. 

 
Det er viktig å følge de generelle elektrisitetsforskriftene i landet der apparatet skal installeres 
og brukes. De nasjonale forskriftene om ulykkesforebygging og de selskapsinterne reglene (for 
arbeid, drift og sikkerhet) må også følges. 

Bruk originalt tilbehør og originale reservedeler for sikker og pålitelig drift. Bruk av andre deler er ikke tillatt 
og gjør at garantien bortfaller. 

Dette systemet og ekstrautstyr som hører til, skal kun betjenes av opplært og kvalifisert 
personell. Uvedkommende må ikke betjene systemet. 

 

 

Sikkerhetsregler 

Symboler i håndboken 

Arbeide med produkter 
fra SebaKMT 

Driftspersonell 
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Systemet skal betjenes av autorisert elektropersonell. DIN VDE 0104 (EN 50191), DIN VDE 0105 (EN 
50110) og de tyske forskriftene for ulykkesforebygging (UVV) definerer en elektropersonell som en som har 
tilstrekkelig kunnskap, erfaring og kjennskap til de gjeldende forskriftene til å oppdage potensielle farer. 

Reparasjon og service må kun utføres av SebaKMT eller av SebaKMTs godkjente 
servicepartnere. SebaKMT anbefaler å få utført service og kontroll av utstyret årlig hos en 
SebaKMT-servicepartner. 

SebaKMT tilbyr også hjelp på stedet. Henvend deg til vårt servicekontor for mer informasjon. 

Kontroller om innholdet i pakken er fullstendig og uskadet med en gang du mottar den. Hvis 
utstyret har synlige skader, må det ikke tas i bruk. 

Hvis noe mangler eller er skadet, må du kontakte den lokale salgsrepresentanten. Seba nor AS. 

Reparasjon og 
vedlikehold 

Kontroller leveransens 
innhold 
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2 Teknisk beskrivelse 

2.1 Beskrivelse av systemet 

digiPHONE+ er en bærbar og fleksibel støtspenningsmottaker for presis identifisering av 
overslag i nedgravde kabler. 

En støtspenningsgenerator mater støtspenningspulser inn i enden på lederen med feil. Dette fører til 
spenningsoverslag (lysbuer) på feilstedet. Overslagsstøyen forplanter seg i bakken og registreres av 
støysensoren på overflaten. Avstanden til kabelfeilen kan beregnes enten ved hjelp volumet på 
overslagsstøyen eller tidsdifferansen mellom den magnetiske pulsen og overslagsstøyen. 

digiPHONE+ kombinerer følgende funksjoner i ett apparat: 

• Trendindikator 

• Kabelsøking med venstre/høyre-indikator på skjermen 

• Fremragende akustiske egenskaper for hurtig og pålitelig lokalisering av kabelfeil 

• Høyt presisjonsnivå på grunn av selektiv registrering av magnetfelt 

• Svært stabil sensor 

• Utløsende terskelnivåer for akustiske og magnetiske kanaler stilles inn helautomatisk 

• Intelligent bakgrunnsstøyreduksjon (BNR) 

• Automatisk audiodemping (APM) 

• Volumbegrenser som kan slås av og på 

• Høyderegulerbart teleskophåndtak for sensoren 
 

Pakken med digiPHONE+ inneholder følgende: 

• DPP-CU-skjerm med bærerem 

• DPP-SU-sensor 

• Høyderegulerbart teleskophåndtak (450–750 mm) 

• Hodetelefoner 

• Spiralkabel for tilkobling av sensoren, 1,20 m  

• 2 målestaver (18 mm, 75 mm) 

• 3-punktsfot 

• 6 AA-batterier, type IEC R6 (alkaliske manganbatterier) 

• Lader (ekstrautstyr) 

• Håndbok 
 

Beskrivelse 

Egenskaper 

Pakken inneholder 

Ekstra tilbehør 
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Følgende tilbehør kan bestilles fra SebaKMT: 

Tilbehør Beskrivelse Art.nr. 

Bæreveske  118302978 og 108301100 

Målestav, 180 mm Lang målestav til bruk i løs grunn 899006926 

Målestav, 300 mm Lang målestav til bruk i ekstremt løs grunn (f.eks. sand) 890026254 

Underlagsplate Flat plate til bruk på jevnt underlag 899006924 
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2.2 Tekniske data 

digiPHONE+ har følgende parametere: 

Parameter Verdi 

Akustisk forsterkning >120 dB (funksjon for å begrense forsterkningen til 84 dB(A) 
kan slås av og på) 

Dynamisk sensorområde 

• Akustisk kanal  
• Magnetisk kanal  

 
>110 dB 
>110 dB 

Sensorens frekvensområde 100 til 1500 Hz 

Filtertrinn 

• Uten filter 
• Lavpass 
• Båndpass 
• Høypass 

 
100 til 1500 Hz 
100 til 400 Hz 
150 til 600 Hz 
200 til 1500 Hz 

Strømforsyning 

• Batterier 
• Innebygd oppladbart batteri 
(ekstrautstyr) 

 
6 AA-batterier, type IEC R6 (alkaliske manganbatterier) 
Li-ion oppladbart batteri (7,4 V / 2250 mAh) 

Brukstid 

• Batterier 
• Innebygd oppladbart batteri 
(ekstrautstyr) 

 
>10 timer 
>10 timer (>20 t med batterier og oppladbart batteri) 

Driftstemperatur -20 °C til 55 °C 

Luftfuktighet Maks. relativ luftfuktighet 93 % ved 30 °C 

Lagringstemperatur -30 °C til 70 °C 

Skjerm TFT fargeskjerm med 320 x 240 piksler 

Vekt 

• Indikatorenhet 
• Sensor  
(inkl. teleskophåndtak) 

 
<0,9 kg 
<2,2 kg 
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Parameter Verdi 

Mål 

• Indikatorenhet 
• Sensor 

 
225 mm x 65 mm x 100 mm (B x H x D) 
230 mm x 140 mm (Ø x H) 

Beskyttelsesklasse  

• Indikatorenhet 
• Sensor (inkl. håndtak) 

(iht. IEC 60529 (DIN VDE 0470-1)) 
IP 54 
IP 65 (kun for innsatt plugg) 
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2.3 Tilkoblinger og betjeningsorganer på indikatorenheten 

På bildet nedenfor ser du tilkoblingene og betjeningsorganene på indikatorenheten til digiPHONE+: 

 

 

Element Beskrivelse 

 
Skjerm 

 
Skruknapp 

 
Indikatorenhet på/av (hold inne) 
Bakgrunnslys på/av (kort trykk) 
LED som viser batterinivået (kun innebygd oppladbart batteri) 

 
Lyddemping på/av 

 
Sensorinngang 

 
Hodetelefonutgang 
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3 Betjening 

3.1 Starte digiPHONE+ 

3.1.1 Gjøre klar sensoren 

Med sensoren følger det som standard tre forskjellige sonder (to sensorstaver og en 3-
punktsfot). De kan skrus fast på undersiden av sensoren, alt etter hvordan underlaget er. 

 

 
Både 18 mm-staven og 3-punktsfoten kan brukes på plant, fast underlag. Siden de akustiske egenskapene 
er forskjellige, er det opp til operatøren å avgjøre hvilken sonde de foretrekker til det konkrete underlaget. 

En fordel med 3-punktsfoten er at en sensorstav kan festes på undersiden. Derfor trenger man ikke å skru 
av foten hele tiden når underlaget forandrer seg. 

Sette en passende 
sonde på sensoren 

3-punktsfot 

Passer til ujevnt, fast underlag 

 

Sensorstav 75 mm 

Passer til gress og løst 
underlag 

Sensorstav 18 mm 

Passer til jevnt, fast underlag 
(f.eks. asfalt) 
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Slik monterer du teleskophåndtaket på sensoren: 

 

Montere teleskop-
håndtaket på sensoren 
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Slik regulerer du høyden til teleskophåndtaket: 

 

 

3.1.2 Koble sensoren og hodetelefonen til indikatorenheten 

Hodetelefonene kobles til den svarte kontakten  på indikatorenheten. Når pluggen er satt inn, skal de 
hvite merkene på pluggen og kontakten stemme overens. Pluggen må skyves rett inn og ikke vris! 

Den medfølgende spiralkabelen brukes til å koble til sensoren. Pluggtype og pinnekonfigurasjon er den 
samme i begge ender av kabelen. Det er derfor det samme hvilken vei du kobler den til. Den ene enden 
kobles til kontakten  på indikatorenheten, mens den andre enden kobles til kontakten på toppen av 
sensoren (se figur). Det er spor i kontakten som bestemmer hvordan pluggen må settes inn. Du skal høre og 
føle at den skyves på plass. 

Regulere høyden til 
teleskophåndtaket 
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Tilkoblingskabel til 
indikatorenheten 

Lufteventil 
Må ikke åpnes med 

makt! 



 
 

 
 

Foretaksnavn: Seba nor as 

Adresse: Bjørnstadmyra 7, 1712 Grålum, Norway 

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 

 

3.1.3 Starte indikatorenheten 

Du slår på indikatorenheten ved å trykke kort på -knappen. Apparatet er klart til bruk etter 
noen få sekunder, og da vises måleskjermen. 

 

Hvis feilsøkeren ikke brukes på 10 minutter (dette inkluderer berøring av sensoren eller 
teleskophåndtaket), slås den av automatisk. 

 
Hver gang du slår på apparatet, bør du sjekke batteristatusen ved hjelp av søylen øverst til 
høyre på skjermen. Hvis den viser at batteriet nesten er tomt, bør du enten ta med 

reservebatterier eller lade indikatorenheten på forhånd (hvis den er utstyrt med innebygd oppladbart batteri). 

 

På apparater med innebygd batteri brukes dette oppladbare batteriet alltid opp først, og deretter 
eventuelle vanlige batterier. 
Dette gir en maksimal brukstid på over 20 timer. 

 

Skjermens bakgrunnslys slås på automatisk med en gang indikatorenheten slås på. Fordi 
apparatet har transfleksiv skjerm, bør du slå av bakgrunnslyset ved å trykke kort på -

knappen når det er tilstrekkelig med lys. Da varer batteriet lenger. 

Du kan når som helst trykke på knappen igjen for å slå på bakgrunnslyset. 

Med unntak av noen få funksjoner (bakgrunnslys, hodetelefonmodus) betjener du 
indikatorenheten ved hjelp av skruknappen. Hvilke funksjoner som er tilgjengelige, varierer med 

den gjeldende visningen: 

Handling Funksjon i måleskjermen Funksjon i menyskjermen 

 

Åpner menyskjermen Åpner det markerte menypunktet 

 
Regulerer volumet (akustisk forsterkning) Markerer menypunkt 

 

Slå på 
indikatorenheten 

Batteritest 

Bakgrunnslys 

Bruke skruknappen 
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Du kan når som helst veksle fra måleskjermen til menyskjermen og endre enhver innstilling 
ved hjelp av høyst to operasjoner: 

 

 

Menystruktur 

                 Måleskjerm                 Menyskjermer 
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Hver menyskjerm er bygd opp som følger: 

 

 
I tillegg til det akustiske signalet i hodetelefonene viser måleskjermen all relevant informasjon 
som kan være nyttig når du peiler deg fram til kabelfeilen under søkeprosedyren: 

 

  

Menyskjermenes 
oppbygning 

Måleskjermens 
oppbygning 

Markert 
menypunkt 

 

Beskrivelse av det 
markerte 

menypunktet 

Aktiv funksjon Inaktiv funksjon 

Gjeldende 
menynivå 

Tilbake til 
måleskjermen 

Oppsett 

Volum-/ 
forsterknings-
innstillinger 

Gjeldende 
filterinnstilling 

Status for 
bakgrunnsstøy-

reduksjon 
Batteristatus 

Gjeldende 
tidsdifferanse 

Tidsdifferanse ved 
forrige posisjon 

Linjeposisjon Retning til feilen 

Indikator for 
magnetisk puls 

Søyleindikator for magnetisk puls 
(med angivelse av nå-verdi, 

maksimum-merke og 
angivelse av måleområde) 

Indikator for akustisk 
signal 
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3.1.4 Konfigurere enheten 

Når indikatorenheten er slått på, kan du endre grunninnstillingene. Du går da til menyskjermen ved å trykke 
på skruknappen og velger deretter menypunktet . Følgende meny vises: 

 

I denne menyen kan du foreta følgende innstillinger: 

Menypunkt Beskrivelse 

 Velge skjermspråk 

 Velge måleenhet 

Tidsdifferansen mellom når den magnetiske pulsen og overslagsstøyen mottas − dvs. 
avstanden til feilen − kan enten vises direkte (i millisekunder) eller konverteres til en 
avstandsenhet (meter eller fot). 

 

 

Ved omregning til meter eller fot tar apparatet utgangspunkt i en konstant 
(gjennomsnittlig) forplantningshastighet. Vær imidlertid oppmerksom på at lydens 
forplantningshastighet varierer med grunnforholdene. Beregnet avstand kan derfor 
avvike fra den reelle avstanden. Avstanden som vises, er derfor bare veiledende. 

  

 Aktiverer/deaktiverer automatisk audiodemping (APM) 
Hvis denne funksjonen aktiveres, dempes lyden i hodetelefonene så snart operatøren berører 
teleskophåndtaket til sensoren. Dette beskytter operatøren mot den høye bakgrunnsstøyen 
som ofte oppstår når sensoren flyttes. 

Lyddempingen kan også slås av og på når som helst med -knappen. 

 Aktiverer/deaktiverer feilretningsviseren. 
Når feilretningsviseren er aktivert, viser en ekstra retningspil på skjermen om operatøren har 
beveget seg mot eller vekk fra feilen. 

 Gjenoppretter fabrikkinnstillingene 
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3.2 Starte støtspenningsgeneratoren 

 
ADVARSEL 

For å lokalisere en kabelfeil, trenger man en støtspenningsgenerator. Bruk av utstyr som 
genererer så høye spenninger krever at man følger bestemte sikkerhetsregler. Operatøren må 
derfor lese håndboken for støtspenningsgeneratoren før bruk. 

 
Koble generatoren til lederen med feil og begynn å mate med spenningspulser som fører til overslag på 
feilpunktet, men som ikke overstiger maks. spenning for kabeltypen. 

Mer informasjon om hvordan du bruker støtspenningsgeneratoren, finner du i bruksanvisningen til 
generatoren. 

 

En stabil magnetisk puls er en forutsetning for effektiv bakgrunnsstøyreduksjon. Når 
spenningspulsene økes, og med dem nivået på den magnetiske pulsen, gir dette generelt bedre 
lokalisering av overslagsstøyen. 
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3.3 Lokalisere kabelfeil 

 
FORSIKTIG 

Hvis volumbegrenseren er deaktivert, kan luftbåren støy i kombinasjon med overdreven 
forsterkning føre til farlige lydnivåer i hodetelefonene når du lytter etter overslagsstøy! 

 

3.3.1 Spore/søke kabelen 

Når du har lokalisert kabelen, er det vanligvis nokså lett å sirkle inn feilstedet i kabelen. 

Hvis søkeområdet er stort, fordi kabelkartet er unøyaktig, anbefaler vi imidlertid å spore kabelen med et 
kabelsøkingsapparat og merke av hvor den går, før du søker etter feilstedet. 

På den andre siden, hvis søkeområdet ikke er for stort, trenger du vanligvis bare å finne en startposisjon 
med digiPHONE+ rett over kabelen og starte søket der. Gå fram som følger: 

Steg Handling 

1 Plasser sensoren på bakken med pilen i den retningen du tror kabelen går. 

 

2 Vent til indikatorenheten signaliserer at den mottar den magnetiske pulsen. 

 

 

Viser at en magnetisk puls er 
mottatt 

Den magnetiske pulsens 
feltstyrke 

Maksimum-merke 
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Steg Handling 

3 Drei sensoren litt langs sin egen akse og hold den i den stillingen til neste puls blir 
mottatt. 

 

Ved hjelp av maksimum-merket og den numeriske nivåindikatoren ser du om 
feltstyrken er høyere eller lavere i denne stillingen. 

4 Drei sensoren langsomt i takt med pulsene og se etter stillingen med høyest 
feltstyrke.  

 

I denne stillingen peker pilen på sensorhuset i samme retning som kabelen løper. 

5 Hold sensoren i denne retningen og se på indikatoren for linjeposisjon. Den kan 
vise ett av følgende: 

   

Sensoren er til høyre for 
kabelen 

Sensoren er over kabelen Sensoren er til venstre for 
kabelen 

Faktisk kabelrute 
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Steg Handling 

6 Flytt sensoren sidelengs i takt med pulsene (på tvers av kabelruten) inntil 
indikatoren viser at den befinner seg rett over kabelen. Dette er startposisjonen 
for søket etter feilstedet. 
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3.3.2 Lokalisere kabelfeilen 

3.3.2.1 Generelle bemerkninger 

Når du lokaliserer en kabelfeil med digiPHONE+, blir både magnetfeltet som spenningspulsen 
skaper, og overslagsstøyen evaluert. 

Skjermen på indikatorenheten viser når en puls blir mottatt (det magnetiske utløsersymbolet  tennes). 
Dette gjør det enklere å skjelne overslagsstøyen fra bakgrunnsstøyen i hodetelefonene. Når disse to 
sammenfaller, kan operatøren identifisere overslagsstøyen når den inntreffer samtidig med magnetpulsen. 
Volumet på overslagsstøyen øker i normale tilfeller når du nærmer deg feilstedet. 

En annen indikator på avstanden til feilen er tidsforskjellen mellom magnetpulsen og det akustiske 
overslagssignalet, som vises hele tiden på skjermen. 

Årsaken til denne differansen er at de to signalene forplanter seg i bakken med ulik hastighet. Magnetfeltet 
sprer seg med lysets hastighet, mens overslagsstøyen forplanter seg betraktelig saktere, avhengig av 
grunnforholdene. Når du nærmer deg feilen, synker tidsdifferansen. 

Retningsviseren kan slås av og på under menypunktet  i enhetsinnstillingene og viser om 
operatøren har beveget seg mot eller bort fra feilstedet. Denne meldingen er resultatet av en 

sammenligning mellom forrige målte tidsdifferanse (i forrige posisjon) og den nåværende tidsdifferansen. 
Retningsviseren kan gi følgende meldinger: 

   

Ingen melding Nærmere feilstedet Lenger fra feilstedet 

Ingen tidsdifferanse kunne måles i 
forrige posisjon. Derfor kunne 
heller ingen sammenligning 

utføres. 

Siste posisjonsendring førte 
sensoren nærmere kabelfeilen 

Siste posisjonsendring førte 
sensoren lenger fra kabelfeilen 

 

 

Når du lokaliserer feilsteder med retningsviseren, må du alltid bevege deg forover med sensoren 
(dvs. i samme retning som pilen på sensoren viser). Hvis retningsviseren sier du skal snu deg, må du 
dreie 180° med sensoren! 

 

Tekniske prinsipper 

Slik leser du av 
retningsviseren 
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For å beskytte operatørens hørsel mot høye lydnivåer har volumregulatoren på digiPHONE+ en 
rekke beskyttelsesmekanismer. 

Volumet reguleres i måleskjermen ved å dreie på skruknappen. 

 

Du kan begrense lydnivået oppad til 84 dB(A) ved hjelp av menypunktet  (se neste side). 

Du kan når som helst dempe lyden i hodetelefonene med -knappen. Trykk på knappen en 
gang til eller øk volumet for å slå av lyddempingen. 

 

I tillegg kan du velge  i menyen for å aktivere den automatiske audiodempingen (APM). Når denne 
funksjonen er aktivert, dempes lyden med en gang du berører teleskophåndtaket. Du kan fremdeles også 
dempe lyden ved hjelp av -knappen. Når APM er aktivert, er sekvensen som følger: 

Hånden på håndtaket 

 

Hånden vekk 
fra håndtaket 

 

 

Voluminnstilling  

Lyddemping 

Høyere Lavere 



 
 

 
 

Foretaksnavn: Seba nor as 

Adresse: Bjørnstadmyra 7, 1712 Grålum, Norway 

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 

 

3.3.2.2 Endre måleinnstillingene 

Du kan når som helst veksle fra måleskjermen til menyskjermen, som inneholder de viktigste 
måleinnstillingene: 

 

I denne menyen kan du foreta følgende måleinnstillinger: 

Menypunkt Beskrivelse 

BNR Aktiverer/deaktiverer intelligent bakgrunnsstøyreduksjon (BNR). 
Bakgrunnsstøyreduksjonen brukes for å gjøre det enklere å skjelne akustiske pulser på steder 
med mye interferens. Ofte er det ikke mulig å skjelne bakgrunnsstøy fra ting som regn eller 
trafikk fra det faktiske signalet. Dette gjør det vanskeligere å drive feilsøking ved hjelp av 
akustiske signaler. 

 Aktiverer/deaktiverer volumbegrenseren. 
Når denne funksjonen er aktivert, begrenses volumet oppad til 84 dB(A). 
 

 

Hvis volumbegrenseren er på, bør ikke lydforsterkningen settes for høyt! 
Ved for høy forsterkning, som fører til at begrenseren må gripe inn ofte, blir 
overslagsstøyen svekket. Bakgrunnsstøyen vil på sin side bli mer dominerende, siden 
den også blir forsterket. 

   

 Filterinnstillinger (se neste side) 
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Overslagsstøy er varierende, men karakteristisk. Lydforplantningen påvirkes sterkt av mediet 
som lyden passerer gjennom. Lydforplantningens hastighet og avstanden til lydkilden påvirker 

hvilke frekvenser som sensoren mottar. Jo større hastighet og jo mindre avstand, desto mindre blir de høye 
frekvensene svekket.  

I praksis betyr dette at man på harde underlag med høy forplantningshastighet (f.eks. steinheller) kan 
forvente en høy, skarp overslagsstøy. I slike tilfeller bør du vurdere å dempe de mindre relevante lave 
frekvensene ved hjelp av høypassfilteret. Dette kan ha en meget positiv effekt på det akustiske søket. 

I sand og mykt underlag svekkes derimot de høye frekvensene, særlig hvis sensoren befinner seg langt 
unna kilden til overslagsstøyen. Ved søk under slike forhold lønner det seg derfor å dempe de høye 
frekvensene med lavpassfiltrering. 

I tillegg kan lydkarakteristikaene påvirkes av forbindelsen mellom sensoren og overføringsmediet. 

De ulike frekvensområdene til uønsket bakgrunnsstøy påvirkes naturligvis på samme måte. De påvirkes 
også av overføringsforholdene. 

Avhengig av hva situasjonen krever, kan du velge en av filterinnstillingene nedenfor. Hvis du befinner deg i 
måleskjermen, trykker du på skruknappen for å gå til menyskjermen. 

Innstilling Beskrivelse 

 
Filter av 

Denne innstillingen gir maksimal båndbredde, slik at overslagsstøyen høres med minst 
mulig forvrengning. Høy lavfrekvent interferens vil imidlertid ofte opptre og gjøre 
tidsmålingen vanskeligere. 

 
Lavpassfilter 

Egner seg særlig for lavfrekvent (dump) overslagsstøy, som hovedsakelig forekommer når 
avstanden til kabelfeilen er stor og underlaget er mykt. 
Igjen er det slik at lavfrekvent interferens, som ikke dempes med denne innstillingen, ofte vil 
gjøre tidsmålingen vanskeligere. 
Vær oppmerksom på at når høye frekvenser filtreres ut, kan det bli vanskeligere å høre 
høy, skarp overslagsstøy (som forekommer i hardt underlag, nær kabelfeilen). 

 
Høypassfilter 

Med denne innstillingen reduseres den lavfrekvente bakgrunnsstøyen. 
Høye frekvenser slippes uforstyrret igjennom. Lydkarakteristikaene til høy, skarp 
overslagsstøy (hardt underlag, nær kabelfeilen) påvirkes ikke nevneverdig av denne 
innstillingen. 

 
Båndpassfilter 

En balansert filterinnstilling som demper både lave og høye frekvenser. 
Egner seg vanligvis bedre enn lavpassfilter for å måle tid. 
Vær oppmerksom på at når høye frekvenser filtreres ut, kan det bli vanskeligere å høre 
høy, skarp overslagsstøy (som forekommer i hardt underlag, nær kabelfeilen). 

 

Filterinnstillinger 
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Når bakgrunnsstøyreduksjon er slått på, analyserer digiPHONE+ innsamlet informasjon om 
interferens og signalnivå. Etter at den første spenningspulsen fra feilen er mottatt, brukes denne 
informasjonen til å dempe bakgrunnsstøyen. For hver puls samles mer informasjon, som brukes 
til å forbedre dempingen. Jo lenger du holder deg på samme sted mens sensoren mottar pulser, 
desto mindre hører du av interferensen. 

Hver gang du flytter sensoren, slettes informasjonen om bakgrunnsstøyen, og nivåanalysen begynner på 
nytt når den første spenningspulsen registreres. 

Gjeldende status vises med et symbol øverst på skjermen (såfremt bakgrunnsstøyreduksjon er slått på i 
innstillingene). 

  

Rett etter at sensoren er blitt flyttet, finnes det ingen 
informasjon å analysere. Bakgrunnsstøyreduksjonen 

er ikke i drift. 

Innsamlet informasjon brukes til å redusere 
bakgrunnsstøyen. 

Å holde seg på samme 
sted påvirker 

bakgrunns-
støyreduksjonen  

BNR BNR 
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3.3.2.3 Framgangsmåte 

Nedenfor er et eksempel på hvordan indikatorene tidsdifferanse og retningsviser endrer verdi 
etter hvert som operatøren nærmer seg og går forbi feilen: 

 

Illustrasjon  
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Slik går du fram når du søker etter feilen: 

Steg Handling 

1 Plasser sensoren i startposisjonen. 

2 Hvis sensorenheten ikke registrerer et akustisk signal her (utløsersymbolet  tennes), følger du 
kabelruten til det kommer et slikt signal. 
Følg med på nivået til den magnetiske pulsen og linjeposisjonen på skjermen. Om nødvendig 
retter du deg inn etter linjen på skjermen. 
Når det første brukelige akustiske signalet registreres, vises tidsdifferansen (eller den beregnede 
avstanden til feilen) til venstre på skjermen (nummer  i illustrasjonen). 

Hvis ingen akustiske signaler blir registrert over en lengre strekning, verken av sensoren eller i 
hodetelefonene, bør du starte på nytt i startposisjonen og gå i den andre retningen.  

3 Hold denne stillingen i noen pulser, slik at bakgrunnsstøyreduksjonen rekker å forbedre målingene 
og de akustiske egenskapene. 

4 Fortsett langs kabelruten, ett skritt om gangen (rett deg inn etter linjen om nødvendig). Hold hver 
posisjon i noen pulser. 
Når du nærmer deg kabelfeilen, synker tidsdifferansen (avstanden), og retningsviseren viser at du 
beveger deg riktig vei (  − nummer  og  i illustrasjonen). 

Hvis du går forbi kabelfeilen, øker plutselig tidsdifferansen (avstanden) igjen. Retningsviseren 
viser at måleverdien har økt (  − nummer  i illustrasjonen). 

5 Snu 180° (nummer  i illustrasjonen) og gå mot kabelfeilen igjen med kortere skritt. 

6 Finn fram til den laveste absolutte måleverdien så nøyaktig som mulig og marker stedet.  

 

Framgangsmåte 
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Hvis du er usikker på om en lyd faktisk er overslagsstøy eller bare repeterende bakgrunnsstøy, kan 
det lønne seg å tilbakestille bakgrunnsstøyreduksjonen ved å løfte opp sensoren og sette den ned 
igjen. Hvis du hører en lignende lyd igjen mens det magnetiske utløsersymbolet er på, dreier det seg 
høyst sannsynlig om akustisk overslagsstøy. 

 

 

"Banking" kan forekomme i installasjonsrøret ved at kabelen slår mot rørveggen eller en annen kabel 
på grunn av energien fra støtspenningen. Denne lyden sprer seg fra stedet der røret berører grunnen 
og opp til overflaten, og kan feilaktig oppfattes som lyd fra kabelfeilen. 
Du kan se at dette ikke er den virkelige feilen ved at det magnetiske nivået ikke faller brått rett etter at 
du har passert punktet, noe som vanligvis skjer ved en virkelig kabelfeil. I stedet holder det 
magnetiske nivået seg så å si uendret fram til og forbi "feilen". 

 

 

Noen ganger krysser det magnetiske signalet fra kabelen du søker langs, og over til en nærliggende 
kabel. Da kan retningsviseren peke mot denne kabelen, og det er fare for at du følger feil kabel. 
Vi anbefaler derfor at du sporer opp og markerer nøyaktig hvor kabelen ligger før du lokaliserer feilen. 
Særlig gjelder dette i områder med mange nedgravde kabler. For å være helt sikker bør du spore 
kabelruten ved hjelp av en spesiell overføringsfrekvens (f.eks. "SignalSelect"-modusen i SebaKMT 
Ferrolux-serien). 

 

3.4 Slå av digiPHONE+ 

Trykk på -knappen og hold den inne helt til indikatorenheten er slått av. 

 

Praktiske tips 

Slå av indikatorenheten 
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4 Lagring og transport 

Hvis du ikke regner med å bruke utstyret på mer enn en måned, må du ta ut batteriene og lagre 
dem for seg. 

Selve apparatet oppbevares tørt og beskyttet mot slag og støt, støv og smuss. Lagringstemperaturene i 
Tekniske data må overholdes. 

Utstyret må transporteres i den medfølgende bærevesken. Også under transport må 
lagringstemperaturene i Tekniske data overholdes.  

Apparatet må aldri løftes etter tilkoblingsledningene! 

Lagring over lengre 
perioder 

Transport 
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5 Rengjøring og vedlikehold 

Skifte 1,5 V AA-batteriene (6 stk.): Løsne de to skruene på undersiden av indikatoren en kvart 
omdreining (bruk en mynt e.l.) og ta av batteridekselet. 

Oppladbare NiMH-batterier (AA-type) kan også brukes i batterirommet, men de må lades i en ekstern 
batterilader. 

Når det innebygde batteriet skal lades, kobles den medfølgende laderen til 
hodetelefonkontakten . Bruk kun den medfølgende laderen.  

Ved lading lyser status-LED-en  rødt. Når batteriet er fulladet, skifter LED-en til grønt. Det tar 
ca. 3 timer å lade batteriet helt. 

Skjermen må ikke rengjøres med aggressive produkter som inneholder løsemidler eller alkohol. 

Bruk en lofri klut oppvridd i lunkent vann eller en tørr mikrofiberklut. 

 
 

Skifte batterier  

Lading 
(apparater med inne- 

bygd batteri) 

Rengjøre skjermen 


