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VM-550/VM-560 Brukerhåndbok V1.1 

 

Introduksjon 

Denne guiden beskriver betjeningen av VM-550 og VM-560 rør og kabel søker. Begge er generelle påvisningsinstrumenter der brukes 

til å detektere nedgravde rør og kabler. Driften av de to systemene er svært like. Den viktigste forskjellen er i de operative frekvenser: 

• VM-550 Frekvenser: 50 eller 60 Hz, 8 kHz, 83 kHz 

• VM-560 Frekvenser: 50 eller 60 Hz, 8 kHz, 480 kHz 

VM-550/VM-560 leveres med 1 watt sender med både direkte tilkobling og induktiv overføringsmulighet. En induktiv klemme/clamp og 

LPC live separasjon filter er også tilgjengelig som tilleggsutstyr. 

 

 
Mottaker Displayfunksjoner 

 

 

 

1 Batterinivåindikator 

2 Høyttaler nivåindikator 

3 Prosentvis signalnivå 

4 Valgt frekvens 

5 Signal nivåindikator 

6 Følsomhetsinnstilling Indikator 

 

Mottaker betjeningsknapper 
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1 Følsomshetsjustering 

(redusere følsomhet) 

Justere følsomheten ned, eller auto skala ned til 50% hvis utenfor skala. Når 

du er i frekvens velger menyen brukes denne knappen til å bla bakover 

gjennom tilgjengelige frekvenser. 

2 På / Av Langt trykk for å slå på / av. Kort trykk for å endre høyttalervolumet. 

3 Følsomhetsjustering 

(økning følsomhet) 

Øke følsomheten opp, eller auto skala til 50% hvis utenfor skala. Når du er i 

frekvens velger menyen brukes denne knappen til å bla fremover gjennom 

tilgjengelige frekvenser. 

4 Dybde Måling / frekvensvalg Kort trykk for å starte dybde måling. Langt trykk for å gå inn frekvensvelger 

menyen deretter kort trykk for å gå ut av menyen. 

 

Sender betjeningsknapper 

 

 

1 På / Av (Langt trykk til Power PÅ, langt trykk igjen for å slå av) 

2 PÅ-indikator 

3 Lav Utgangseffekt Valgt 

4 Høy utgangseffekt Valgt 

5 Høyttaler 

6 Frekvensvalg 

7 Frekvensindikatorer 

8 Batterideksel festeskruene 

9 Batterideksel 
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Tilbehør 

 

 

Direkte tilkoblingledninger med klemmer 

 

For å gjøre en direkte forbindelse til et rør eller en deaktivert kabel. 

 

Jordspyd 

 

Å lage en jording for å fullføre en direkte forbindelse krets. 

 

Signal Clamp/tang 

 

For å gjøre en induktiv kopling tilkobling til en live kabel eller rør. 

LPC Separasjonsfilter 

 

For å overføre en frekvens inn på et aktivt el-nett via stikkontakt slik at f.eks. inntakskabler til hus kan søkes 

opp. 

 

Passivt 50Hz søkemetode 

Slå på enheten ved å trykke på På / Av knappen. Vent noen sekunder for å slå på. 

Frekvensen valgt vises på skjermen. Hvis dette ikke er ønsket frekvens (dvs. 50 eller 60 Hz) utfør endring som angitt nedenfor. 

 

MERK 

Batteritilstand som angitt på batteri-ikonet. Skift ut batteriene om nødvendig. Se  

batteribytte avsnitt. 

 

Endre søkefrekvens 

Trykk og hold dybde måling / frekvens valg knappen til frekvens-menyen kommer frem. Displayet vil vise den nåværende frekvens valgt 

i stort numerisk verdi i midten av skjermen. Bruk "+" eller "-" knappene for å velge ønsket frekvens. Trykk på dybde måling / frekvens 

valg knappen for å gå tilbake til søke skjermbilde igjen. 
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Finne en kabel i passiv Power (50/60Hz) Modus 

1. Hold mottakeren vertikalt i området som skal søkes. Trykk på "+" eller "-" trykknapper å angi forsterkningen slik at 

søylediagrammet leser omtrent 50%. 

2. Hold mottakeren foran deg i den retningen som vises nedenfor. 

 
3. Sveip mottakeren fra venstre til høyre langs forventet trase av kabelen der skal detekteres. Mottakeren gir økt 

måleravlesningen når senter for traseen nærmer seg. Finsøk posisjonen ved å detektere største signal (maksimum 

utslag). Justere følsomheten av mottakeren ved å trykke på "+" eller "-" trykknapper og dermed holde signalet på skalaen. 

4. For å bekrefte retningen til kabelen (traseen), roter mottakeren inntil største signal registreres. Retning av kabelen 

er så rett fram. 

5. Fortsett å finne kabelen langs ruten. 

6. Dybdemålinger er ikke mulig i power (50/60Hz)-modus, hvis trykks dybdeknappen ved et uhell vil det vise N / A. 

 

ADVARSEL 

Passiv power modus brukes til å oppdage signaler der stråler fra kabler eller 

tjenester som bærer en 50 eller 60 Hz last. Det er mulig for en kabel å være 

spenningssatt (live), men ikke bære en last (strøm). I dette tilfellet kan det ikke 

detekteres noe signal fra lederen der søkes. 

Tilsvarende, hvis en kabel er nøyaktig balansert vil det resulterende signalet 

utstrålt fra kabelen kan være null, og derfor ikke synlig. 

IKKE bruk VM-550/VM-560 å finne ut om kablene er live. Grav alltid med 

forsiktighet. 

 

Aktivt kabel eller rørsøk 

Deteksjon av en kabel eller rør kan oppnås ved å påføre en søketone/frekvens til en kabel eller et rør fra en sender. Dette kalles aktivt 

søk. 

Søkesignalet kan tilføres med: 

• Direkte tilkobling (konduktivt) 

• Induktiv metode (innebygget antenne) 

• Signal Clamp/tang induktiv metode 
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Direkte tilkoblingsmetode 

Denne metoden innebærer å gjøre en direkte forbindelse til kabel eller rør. 

 

ADVARSEL 

IKKE forsøk å opprette en tilkobling til en live strømførende / spenningssatt 

leder. Bare bruk tilkobling til utkoblede døde kabler. Det er mulig å koble til på 

skjermen på av aktive kabler, men dette bør bare forsøkes av kvalifisert og 

autorisert personell. 

Metode: 

Plugg i koblingssettet til senderenheten. Koble røde kabelen til kabelen eller røret og den sorte til jordspyd i marken. Ideelt bør dette 

være et jordspyd plassert i rette vinkler til den sannsynlige trase av lederen. Hvis det ikke er mulig å bruke en jordspyd, kan den svarte 

ledningen tilkobles annet jordpunkt slik som kanten av et kumlokk eller en annen begravd metallisk objekt. Prøv å unngå gjerder da 

dette vil skape forstyrrelser til retursignalet der kommer tilbake langs gjerdet. 

Om nødvendig rengjør tilkoblingspunkt med en stålbørste for å sikre en god elektrisk forbindelse. 

 

Velg ønsket frekvens ved å trykke på "f" knappen. Som en generell regel vil høyere frekvens ha en renere mer stabil avlesing og vil 

«hoppe» over isolerte skjøter på rør, men har den ulempen at den også kan «smitte» over på nærliggende kabler og rør man ikke 

ønsker å søke opp. Lavere frekvens er bedre for å søke en enkelt leder da det er mer sannsynlig at signalet fra lav frekvens ikke 

«smitter» til andre ledere. Hvis du er i tvil, kan du starte med lavere frekvens og bytte til høyere hvis det ikke er mulig å få en stabil 

avlesning. 

Det samme gjelder for innstilling av signalnivået/utgangseffekten. Et kort trykk på ON / OFF knappen vil endre sendereffekten fra lav til 

høy. Alltid begynne med lav innstilling og bytt til høyt hvis det ikke er mulig å påvise en stabil avlesning på mottakeren. Bruk av lav 

innstilling vil også forlenge batterilevetiden. 

God jording er viktig ved direkte tilkobling så forsøk å få dette best mulig (hell gjerne på vann omkring jordspyd). En rask pipelyd 

indikerer en god forbindelse. 

Å søke en kabel, bruk samme metode som beskrevet i «Finne en kabel i Power (50/60Hz) Modus» avsnittet. 

 

Dybdemålinger (Tilgjengelig i 8,19 kHz modus) 

Ta en dybde måling ved finjustert posisjon og retning som tidligere beskrevet. Nå holdes mottakeren 

vertikalt og parallellt med kabel eller rør trase. Nå trykker du på dybde måling / frekvens valg-knappen. Det 

vil være en kort forsinkelse før et dybde estimat vises.  
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MERK 

Dybde målingen er en tilnærming. Dybde målinger kan påvirkes av felt forvrengning 

forårsaket av tilstøtende leder traseer eller endringer i retning og dybde. Bruk alltid 

dybdemålinger som et hjelpemiddel til trasesøket, men aldri anta den er helt 

korrekt. Grav alltid med forsiktighet. 

 

Induktiv Modus 

Induktiv modus er nyttig i situasjoner hvor tilgangen til en kabel eller rør er ikke mulig. Fjern direkte tilkoblingssett slik at senderen 

automatisk stiller seg inn i induksjon modus. Plasser senderen direkte ovenpå en posisjon der den ønskede leder ligger nedgravd. 

 
Slå på senderen og sett utgang til lav effekt. Bare bytt til høy dersom signalet mottatt er for lavt. Bare den høye frekvens er tilgjengelig i 

induksjon modus. 

Begynn å finne traseen noen få skritt fra senderen. Starter man for nære vil det være vanskelig å søke da det utstrålte signalet der 

gjennom luften fra senderen vil være større enn det fra kabelen (luftkobling). Søk deretter lederen på vanlig måte. 

 
Signal Clamp/tang Modus 

1. Koble signal clamp/tangen til senderen. 

2. Plasser tangen rundt kabelen som skal søkes opp. Kontroller at plasseringen gjøres nedenfor jordingspunktet av 

kabelen (under skjerm) ellers blir ikke signalet indusert effektivt. 

3. Pass på at de to halvdelene av klemmen lukke riktig. 
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4. Slå på senderen og følg lokalisering instruksjonene som i direkte tilkoblings Modus. 

 

MERK 

Bruk av tang/clamp krever ikke jordforbindelse fra senderen. Imidlertid vil 

signalkvaliteten være bedre hvis lederen der søkes er jordet i begge ender. 

 

LPC Separasjons Filter 

 

LPC separasjon filter brukes for å trygt injisere et søkesignal (frekvens) på en live-kabel via en stikkontakt, slik at kabelen kan spores fra 

lokalene til koblingsskap i gaten. Det er egnet for tilkobling til spenninger mellom 100V AC og 250V AC. 

Metode: 

1. Plugg LPC i kontakten til senderen. 

2. Finne en passende stikkontakten.  

3. Plugg inn LPC til stikkontakten og slå på senderen igjen. 

4. Still LPC dreiebryteren til å matche de to indikatorlampene. 

5. Still senderens frekvens. 

6. Finne lederen som beskrevet i avsnittet «Direkte tilkoblings Modus». 

 

MERK 

Senderens jordtilkobling er ikke nødvendig med denne metoden siden jord er ivaretatt 

igjennom stikkontakten man kobler til i. 

 

Utskiftning av batteri 

Senderen 

1. Et lavt batteri indikeres med en blinkende ON / OFF LED. 

2. For å bytte batterier skrur man ut de to festeskruene på enden av senderen. Fjern batteridekselet og ta ut de gamle 

batteriene. 

3. Erstatt med fire D alkaliske batterier. 

4. Skift alltid alle batteriene. Å ha batterier med ulik ladning kan resultere i at batterier blir omvendt polarisert og  

deretter lekke eller overopphetes. 

5. Bytt ut batteriet og stram skruene. 
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Mottaker 

1. Et lavt batteri indikeres av ikonet for mottakerens display. 

2. Å erstatte batteriene skru endestykket på håndtaket av VM-540 / VM-550. 

3. Fjerne og erstatte begge batteriene med nye 1.5V alkaliske AA (LR6) 

4. Ettermonter endedeksel. 

 
Service Center Informasjon 

Hvis utstyret ikke fungerer som den skal, bytt batteriene som beskrevet ovenfor. Hvis utstyret fortsatt har feil, kontakt en av Vivax-

Metrotech kundeservice avdelinger, eller ring fabrikken for nærmeste autoriserte Vivax-Metrotech reparasjon stasjon. 

Seba nor AS 

Bjørnstadmyra 7 

1712 Grålum 

Tlf. 22 28 00 40 

 

 

Ansvarsfraskrivelse: Produkt-og tilbehør spesifikasjoner og tilgjengelighet informasjonen kan endres uten forvarsel. 

 

EMC samsvarsuttalelse (for VM-550 Tx bare) 

Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for samsvar, kan oppheve brukerens rett til å 

bruke utstyret. Dette utstyret er testet og funnet i samsvar med grensene for en klasse B digital enhet ifølge del 15 av FCC-

reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en installasjon i boligstrøk. Dette utstyret 

genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i henhold til instruksjonene, kan det 

forårsake skadelig interferens for radiokommunikasjon. Men det er ingen garanti for at interferens ikke vil oppstå i en bestemt 

installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelige forstyrrelser på radio-eller TV-mottak, som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, 

oppfordres brukeren til å forsøke å rette på dette med ett eller flere av følgende tiltak: 

• Snu eller flytt mottakerantennen. 

• Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren. 

• Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn den som mottakeren er koblet til. 

• Kontakt forhandleren eller en erfaren radio / TV-tekniker for å få hjelp. 
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