
Sadece çeşitli kazılarda değil, aynı zamanda kanalizasyon 
boruları, su boruları ve kabloların döşenmesinde yer alan 
toprak işleri, yer altı tesislerine zarar verme riskini de taşır ve 
bu da tehlikeli kazalara neden olabilir Kaza riskini 
sınırlamak için, mevcut yeraltı kuruluşlarının yerinin 
belirlenmesini içeren bir takım önlemler alınmalıdır. Bu 
önlemler kablo ve boru yer tespit cihazlarıyla gerçekleştirilir.

Konum tespit kiti (LKZ-1000), ek problar kullanarak elektriği 
ileten materyaller (güç ve telekomünikasyon kabloları, metal 
borular, vb.) ile  plastik ve beton boruların derinlik ve 
yönlerinin kesin olarak belirlenmesini mümkün kılar.

Yeraltı sistemlerinin yer ve yönlerinin belirlenmesi çeşitli 
koşullarda gerçekleştirilir. Konum tespit cihazı, duruma bağlı 
olarak birkaç farklı modda çalışabilir.

Ayrıca ek problar kullanarak, sadece boru yönünü ve 
derinliğini değil potansiyel engellerin yerlerini de tespit 
edebilirsiniz.

YERALTI KABLO VE BORU YER TESPİTİ

Güç modu - Bu mod, elektrik kablolarının yerlerini 
belirlemek için tasarlanmıştır. Sinyal, canlı kablodan 
alındığından dolayı vericiyi kullanmaya gerek duyulmaz. Bu 
yüzden bu pasif bir moddur.

Radyo modu - Bu mod, radyo sinyallerini yansıtan metal 
nesnelerin (boru, takviye vb.) yerini belirlemek için kullanılır. 
Sinyal, radyo dalgalarını yansıtan nesne tarafından üretildiği 
için bu aynı zamanda pasif bir moddur.

8 kHz mod - Bu mod, belirli bir ekipmanın (kablo, boru 
vb.) konumunun doğru olarak belirlenmesi için kullanılır. 
Oluşturulan sinyalin frekansı (8 kHz), diğer nesnelere sinyal 
aktarımı için daha uzun aralık ve daha düşük eğilim sağlar. 
Yöntem, sinyal üreten vericiyi kullanmayı gerektirir ve bu 
nedenle aktif bir yöntemdir.

33 kHz mod - Bu mod, belirli bir ekipmanın (kablo, boru vb.) 
yerini belirlemek için kullanılır. Bu frekans, çoğunlukla yeraltı 
sistemlerinin yerini belirlemek için kullanılır; Diğer nesnelere 
sinyal iletim eğilimi yüksek olsa da, yüksek verimlilik sağlar. 
Yöntem aynı zamanda sinyal üreten vericiyi kullanmayı 
gerektirir ve bu nedenle de aktif bir yöntemdir.

Otomatik mod ise, hem güç hem de radyo modunun 
avantajlarını sağlar; alanın ön taraması için çok uygundur.

min 10m
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- İndüksiyon modunda

- Doğrudan nesneye veya adaptör kullanım ile:

- İletim klampları ile:



Teknik Özellikler

Metre aralığı 7, 15, 30, 60, 120, 250, 500, 1km, 2km, 3km, 4km
Aralık seçimi Manuel/otomatik aralık
Doğruluk Seçilen aralığın 1% *
Min. kablo uzunluğu 4 metre
Hassasiyet 0.6mm çap ve 4 km uzunlukta minimum 3 piksel geri 

dönüş,PE, TP 
Hız faktörü 1% - 99 % ayarlanabilir
Çıkış darbe Açık devrede 5 volt
Çıkış empedans Seçilebilir 25, 50, 75 ve 100 Ω
Çıkış darbe Genişlik 3 ns - 3 μs aralığında, otomatik aralık
Tarama hızı 2 tarama / saniye veya düzenlenen tarama, her aralık 

ölçek için ön ayar
Pil ömrü 30 saat sürekli tarama
Güç kaynağı 6 volt 4 x 1,5 AA alkalin hücreleri, ekrandaki düşük pil 

göstergesi
Ekran 128 x 64 piksel
Gerilim koruma 250 Volt AC
Çalışma sıcaklığı -10º / 50ºC
Depolama sıcaklığı -20ºC + 70°C
Boyut, ağırlık 165x90x37 mm; 350 gr
Koruma sınıfı IP54
Güvenlik IEC 61010-1, EN 60950
Otomatik kapama 1, 2, 3, 5 dakika veya devre dışı edilebilir
Ses üreteci 810 – 1100Hz

� Otomatik veya manuel modu
� 7 metreden 4000 metreye 11 kademe manuel olarak seçilebilir
   veya otomatik olarak seçilir
� Bir uçtan diğer uca 4000 metreye kadar uzunluktaki kablolarda
    kullanılabilir
� "Kör alan" sadece 0.5 metreyle sınırlı
� Aydınlatmalı 2.5" LCD ekran
� Ayarlanabilir empedans uyumu
� Yayılım katsayı ayarı %1 ve %99 arası
� Ekonomik güç sistemi - bir pil seti ile 30 saat sürekli tarama
� Ekranda arıza ve kablo mesafesini grafik şekilde göstermektedir
� Kullanım alanları: Hasarlı güç kablolarının yerinin belirlemek,
   arızalı telekom bakır kablolarının ve koaksiyel kablolarının 
   yerini belirlemek, altyapı kablo arıza konumunu belirlemek.
   Kabloda oluşan nem ve empedansta oluşan diğer değişiklikler,
   hasarlar kısa devreler, gibi arızaları tespit etmektedir.

Genel Özellikleri:

TDR-410
Kablo Arıza Test Cihazı

TDR-410, 4km'ye kadar uzunluktaki 
kabloların testini yapar.

KABLO ARIZA VE YER BELİRLEME CİHAZLARI
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LKZ-1000
Kablo Güzergah Tespit Cihazı

Genel Özellikleri:

LKZ-1000 Kablo ve Boru Belirleme cihazı ile yeraltı canlı ve 
canlı olmayan kabloların yerini ve güzergahını belirleme imkanı 
sağlar. 

� Pasif veya aktif izleme modları
� Yeraltı canlı kabloların tespiti
� Gerilimi olmayan yeraltı kabloları algılama (radyo 
   modunda)
� Vericiyi kullanarak gerilimi olmayan yer altı kabloları 
   algılama (endüktif veya kelepçe tabanlı bağlantı)
� Ek bir prob kullanarak metal ve yalıtkan olmayan boruları
   algılamak
� ’'Floating’’ probu kullanarak yalıtkan olmayan boru 
    hatlarını algılamak
� Bir kablonun derinliğini tespit etmek

Verici Özellikleri:

� 1W maksimum çıkış seviyesi ile dört ayarlanabilir çıkış
    seviyesi
� Dayanıklı su geçirmez tasarımı, çevre koruma derecesi IP65
� Daha küçük ve hafif sert koşullarda çalışmak üzere 
   tasarlanmıştır
� 3 izleme sinyalleri, 8 kHz veya 33 kHz, ve aynı zamanda 
   iletken modu 8 kHz -  33 kHz seçimi

� Daha kolay kullanım içinnet görsel ve işitsel sinyaller

Karakteristik Özellikleri:

Çalışma Modları:

� Kontrastlı arka aydınlatmalı LCD (on-off otomatik)
� Algılama hassasiyeti otomatik ayarlama
� 5 çalışma modu
� Sığ bulunan kablolar hakkında uyarı
� 3 m derinliğinde kabloların ölçümü
� Ses sinyalleri bulma ve izleme kolaylığı

� Pasif, 50 Hz veya 60 Hz ile -canlı teller ve kabloları tespit 
   etmek
� Pasif RADYO (15-30 kHz) yer altında bulunan bir yapı için hızlı
   ve seçici olmayan bir yer tespit işlemine olanak tanır
� Aktif, verici ile ( 8 kHz ve 33 kHz)
� Endüktif modunu kullanarak yer belirleme işlemi (tek 
    yapılması gereken vericinin izlenen nesne üzerine 
    yerleştirmektir)
� Canlı olmayan bir nesneye cihazı doğrudan bağlamak
� İletim kelepçeler kullanarak yer belirleme işlemi (test edilen 
   nesnenin üzerinde kelepçeleri kapatmak gerekmektedir)
� Bir iletim kablosu veya iletim problar kullanarak yer belirleme 
   işlemi (metalik olmayan nesneleri bulmak için )

Otomatik mod, aynı anda algılama sayesinde 
daha doğru sonuçlar elde etmenize yardımcı 
olur.

Teknik Özellikleri:

Verici güç kaynağı....................................................................4 pil LR14
Verici boyutları ve ağırlığı.....................................180x280x260m; <3 kg
Kablo algılamak.................................................................................4 m
Alıcının güç kaynağı...................................................................6 pil LR6
Alıcının boyutları ve ağırlığı.............................760x250x85mm; <2,9 kg
Çalışma sıcaklığı................................................................. -200C...+500C

verici

alıcı

35



LKZ-2000
Kablo Güzergah Tespit Cihazı

Yer altı kablo ve boru yoğunluğu her geçen gün artmaktadır. 
Sonel LKZ-2000 sistemi, yer bulma uygulaması ve saha koşulları 
için doğru moda kolayca karar vermenize yardımcı olacak 
benzersiz esnek çalışma modlarına sahiptir. Akıllı yer bulucu 
mevcut tüm modlar da sinyal parazit seviyelerini izler ve en iyi 
sonuçları görüntüler.

Sonel LKZ-2000 özellikle elektrik şebekeleri yoğun olan bölgel-
erde, yüksek hassasiyetle uzun ve kısa mesafelerde güç kablo-
larını izlemek için tasarlanmıştır. Birlikte verilen çoklu clamp ile 
bağlantılı olarak kullanıldığında, bir izleme sinyalini güvenli bir 
elektriksel canlı kabloya uygulanabilir. A-Frame aksesuarı da 
kolayca kablo izolasyon hatalarını bulmak için de kullanılabilir. 

Kullanım alanları: inşaat, demiryolu, telekom, su, gaz ve yağ 
endüstrisi.

Genel Özellikleri:

Yer Bulucu
Frekans / Modu Güç modu 50 Hz, 100Hz, 450 Hz / 60 Hz, 120 Hz, 540 Hz; 

Radio modu 15 kHz ... 60 kHz; Verici modu 512 Hz, 3140 Hz, 
8192 Hz, 32768 Hz ve 83.1kHz ( ayarlanabilir 22 frkenas)

Anten 
yapılandırması

Tek ve çift tepe, sıfır, toplam tek veya sağ/sol (sadece kablo)

Derinlik 3 m kadar güç; 2 m kadar radyo; 4.6 m vericinin modu; 6 m 
kadar sonde 

Ortalama 
derinlik

Hat derinliğin 5% ( 0.2 m ... 4.6 m derinlik aralığı); Hat derinliği 
10% 4.6 m ...6 m

Bluetooth Uzaktan kontrol verici için
Batarya tipi 2 x LR20, dahil değil
Batarya ömrü 60 saat aralıklı kullanım ( 20°C / 68 F°)
Auto-off 5, 10, 20 veya 30 dakika sonra seçilebilir
Çalışma sıcak-

lık aralığı
-20°C … 50°C (-4°F … 122°F)

Boyutlar 700 mm (H) x 325 mm (L) x 122 mm (W) (27"” H x 1.8'’ L x 
4.8'’ W)

Ağırlık 2.18 kg (bataryalar dahil)
IP IP65

Verici
Çalışma frekansı 512 Hz, 3140 Hz, 8192 Hz, 32768 Hz, 83.1 kHz, 200 

kHz (ayarlanabilir 12 frekans)
Çıkış güç kontrolü 5 seviye
İndüksiyon (max) 3 Watt
Doğrudan bağlantı 
(max)

100 Ω empedansında yer altı servisinde 12 watt 
bağlantı

Batarya tipi 10 x LR20, destekli değil
Batarya ömrü 100 saate kadar aralıklı kullanım ( 2 seviye çıkış 20°C 

/ 68°F )
Kapama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 saat sonra seçilebilir otomatik 

kapama
Çalışma sıcaklık 
aralığı

-20°C … +50°C (-4°F … 122°F)

Boyutları 255 mm (H) x 190 mm (D) x 305 mm (W) - (10'’ H x 
12'’ L x 8'’ W)

Ağırlık 3.5 kg batarya dahil
Koruma sınıfı IP65

Vericiyi yer bulucu ile uzaktan kontrol 
etmeye, zamandan tasarruf etmeye ve 
operasyonu geliştirmeye izin verir. 

KABLO ARIZA VE YER BELİRLEME CİHAZLARI
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Standart aksesuarlar:

Opsiyonlu aksesuarlar:



LKZ-700
Kablo Güzergah Tespit Cihazı

Genel Özellikleri:

Teknik Özellikler
Vericinin güç kaynağı Pil paketi SONEL / NiMH 9,6V 2Ah
Vericinin max. çalışma voltajı 500 Vrms (707 VP-P)
Verici boyutları 230 x 67 x 36 mm
Verici ağırlığı 490 g
Pil şarj etme sıcaklığı 0...+400C
Dedektör max. aralık 2 m
Alıcı boyutları 210 x 82 x 24 mm
Alıcı güç kaynağı Pil 9V 6LR61 alkaline
Alıcı ağırlığı 200 g
Vericinin koruma sınıfı acc. EN 60529 IP 40
Alıcının koruma sınıfı acc. EN 60529 IP 40

Standart Aksesuarlar:

LKZ-700; 2 metre derinliğe kadar bulunan 
kabloları tespit etmektedir. 

LKZ – 700 Kablo Dedektörü binalarda bulunan gömülü 
kabloları bulmak için tasarlanmıştır. Aynı zamanda yeraltı 
kablolarını da bulmakta kullanılır. Kablolar canlı veya canlı 
olmayan şekilde belirleme modu otomatik olarak kullanıcı 
tarafından seçilebilir.

� Teller ve kabloların (canlı ya da değil) tespiti
� Tavan, duvar ve zemindeki kabloların tespiti
� Kablolardaki kopmaları tespit etmek
� Bina tesisatı kabloları izlemek
� Binalarda enerji noktaları ve anahtarları bulma
� Uçların arasındaki kısa devre yerlerini belirlemek
� Metal kanallarında kabloları izleme
� Şalt panodaki sigortaları belirlemek
� İletken su ve ısıtma boru hatları izlemek
� Yeraltı kablolaları belirlemek
� Canlı kabloların temassız algılama
� Alıcının ve vericinin ses ve LED ile sinyalizasyon
� Nominal gerilim 500V RMS kadar
� Verici çalışma modları manuel veya otomatik
� Alıcı hassasiyet düzey ayarı (ZOOM fonksiyonu)

  Standart Aksesuarlar:
 - Banana pluglı test kablosu; 1.2m; siyah WAPRZ1X2BLBB

 - Banana pluglı test kablosu; 1.2m; sarı WAPRZ1X2YEBB

 - Banana konektorlu pin probu - sarı WAS0NYE0GB1

 - Banana konektorlu pin probu - siyah WAS0NBL0GB1

 - Krokodil klips K01; siyah WAKR0BL20K01

 - Krokodil klips K02; sarı WAKR0YE20K02

 - Taşıma çantası M6 WAFUTM6

 - Banana pluglı makaralı test kablosu 20m kırmızı WAPRZ020REBBSZ

 - Topraklama kazğı  0,26cm WAS0NG26

 - Güç kaynağı daptör Z1, pin, 3,5mm WAZAS3X5Z1

 - NiMH batarya 9,6V 2Ah WAAKU04

 - 9 V batarya
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Sette eğitim amaçlı video bulunmaktadır 
bu sayede LKZ-700 cihazının yapabileceği 
işlevler gösterilir.



LKZ-720
Boru ve Kablo Belirleme Cihazı

Genel Özellikleri:

Genel Özellikleri:

LKZ – 720 Kablo ve Boru Yer Belirleme Cihazı ile tel ve kabloların 
yerinin belirlenmesini sağlar.

� Tel ve kabloların yerinin bulunması (canlı yada değil)
� Tavan, duvar ve zeminlerdeki kabloların yerinin bulunması
� Kablolardaki kopmaları tespit etmek
� Bina tesisatı kabloları izlemek
� Binalardaki güç noktaları ve anahtarları bulmak
� Uçlar arasındaki kısa devre yerlerini belirlemek
� Korumalı kabloları izlemek
� Metal kanallardaki kabloları izlemek
� Dağıtım panolarındaki sigortaların tanımlanması
� Yeraltı kablolarını izleme
� İletken suları ve ısıtıcı boruları izleme
� Canlı kabloların temassız tespiti

� Alıcıdaki 3D özelliği – Akımın akış yönünü tespit eder ve
   nesneyi hatasız olarak algılar
� Faz algılama modu
� 4 vericiyle aynı zamanda kablolardaki kesintileri ve 
   ayrılmaları tespit etmek 
� Parlak LED feneri
� Alıcıda kulaklık girişi
� Karanlıkta çalışması için ekran arka ışığı
� Vericinin batarya durumu ve ayarlarının alıcıya iletimi
� 500 V rms (etkin) değere kadar geniş anma gerilimi çalışma
   aralığı 
� Nesnedeki 500 V rms (etkin) değere kadar ölçüm 
� 3 seviye verici kuvvetlendirmesi 
� Verici çalışma modunun otomatik veya manuel olarak 
   seçilebilmesi 
� 5 modlu tel izleme operasyonu – gerilim, akım, 
   akım-gerilim, güç ve kelepçe (clamp)
� USB ile yazılım güncellemesi
� Konumu kesinleştirmek için eklenebilir aksesuarlar – temaslı
   ya da temassız problar ve ölçüm kelepçeleri (clamp)

Teknik Özellikleri:

Verici güç kaynağı....................4 adet AA alkaline batarya veya NiMH 
...........................................................................şarj edilebilir batarya
Vericinin max. çalıştığı gerilim...........................500Vrms (707Vampl)
Dedektörün max. aralığı............................................. (‘’I’’ modu) 2m
Alıcının güç kaynağı................................................ 9V 6LR61 alkaline
Temasız neon max. aralığı.................... 20cm (havaya), 3cm (betona)
Çalışma sıcaklığı............................................................... -100C...500C
Alıcının koruma sınıfı....................................................................IP40
Vericinin koruma sınıfı..................................................................IP67

  Standart Aksesuarlar:
 - Krokodil klips K02; kırmızı WAKR0RE20K02

 - Krokodil klips K02; mavi WAKR0BU20K02

 - Topraklama kazğı  26cm WASONG26

 - Banana konektorlu pin probu - mavi WASONBUOGB1

 - Banana konektorlu pin probu - kırmızı WASONBUOGB1

 - Banana pluglı test kablosu; 20m; kırmızı WAPRZ020REBB

 - Banana pluglı test kablosu; 1.2m; kırmızı WAPRZ1X2REBB

 - Banana pluglı test kablosu; 1,2m; mavi WAPRZ1X2BUBB

 - Taşıma çantası WAFTUM6

KABLO ARIZA VE YER BELİRLEME CİHAZLARI
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