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Section 1 -مقدمة

قبل البدء

نشكرك على اھتمامك بجھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق 
RD7200™ المقدم من شركةRadiodetection.

.RD7200یرجى قراءة دلیل المستخدم ھذا بالكامل قبل محاولة استخدام نظام 

، بما في ذلك ھذا الدلیل، للتطویر Radiodetectionتخضع منتجات شركة 
تتسم المعلومات الواردة في ھذا الدلیل بأنھا دقیقة في وقت النشر؛ ومع المستمر.

عرضة للتغییر.وھذا الدلیل وجمیع محتویاتھRD7200ذلك، فإن جھاز 

بالحق في تعدیل المنتج دون Radiodetection Limitedتحتفظ شركة 
إشعار وقد تكون ھناك بعض التغییرات على المنتج قد حدثت بعد نشر دلیل 

المستخدم ھذا.

المحلي لدیك أو قم بزیارة الموقع اإللكتروني Radiodetectionاتصل بوكیل 
www.radiodetection.com للحصول على أحدث المعلومات حول

، بما في ذلك ھذا الدلیل.RD7200مجموعة منتجات 

مالحظات ھامة1.1

عام

قد یتأثر أداء أي جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق عند استخدامھ على 
بالصرف الصحي، وأحذیة مقربة من المواد الحدیدیة مثل أغطیة غرف التفتیش 

احتفظ بمسافة متر أو مترین القدم ذات المقدمات الفوالذیة، والمركبات القریبة.
من ھذه األشیاء عند إجراء قیاسات حرجة مثل العمق وقراءات التیار.

لن تتضرر ھذه األداة أو مجموعة األدوات بشكل دائم بسبب التفریغ 
-IEC61000-4فقًالمواصفات المعیار الكھروستاتیكي المعقول وتم اختبارھا و

إذا حدث ھذا، فقم ومع ذلك، في الحاالت القصوى، قد یحدث عطل مؤقت.2
إذا استمر تعطل الجھاز، بإیقاف التشغیل، وانتظر وقم بالتشغیل مرة أخرى.

فافصل البطاریات لبضع ثوان.

السالمة

بة خطیرة أو الوفاةقد یؤدي عدم االمتثال لتحذیرات السالمة إلى إصاتحذیر!

یمكن أن یؤدي عدم االمتثال لتحذیرات السالمة إلى تلف المعدات أو تنبیھ!
الممتلكات

یجب أال یتم استخدام ھذا الجھاز إال بواسطة موظفین مؤھلین ومدربین، وبعد 
قراءة دلیل التشغیل ھذا بالكامل.

من المحتمل أن التوصیل المباشر بالموصالت التي یسري فیھا التیارتحذیر!

ینبغي أال یقوم بعمل التوصیالت المباشرة بالموصالت التي یسري فیھا یكون ممیتًا.

التیار سوى أفراد مؤھلین تماًما باستخدام المنتجات ذات الصلة التي تتیح التوصیل 

بالخطوط التي تسري فیھا الطاقة.

"فولتیة" من یستطیع جھاز إرسال اإلشارات إخراج قیم جھد كھربي تحذیر!

توخ الحذر عند تمریر اإلشارات إلى أي المحتمل أن تكون ممیتة عن التعرض لھا.

أنبوب أو كابل وتأكد من إخطار الفنیین اآلخرین الذین یعملون على نفس الخط.

قبل إجراء االتصال وقبل قطع TXتحذیر!  تأكد من إیقاف تشغیل جھاز اإلرسال 

إلى الخدمة.االتصال المباشر الذي یؤدي 

قلل مستوى الصوت قبل استخدام سماعات الرأس لتجنب اإلضرار بحاسة تحذیر!

السمع.

ھذه األجھزة غیر معتمدة لالستخدام في المناطق التي قد تنبعث فیھا غازات تحذیر!

خطیرة.

قبل خلع مجموعة بطاریة جھاز اإلرسال، أوقف تشغیل الوحدة وافصل تحذیر!

ت.جمیع الكابال

" الرئیسیة ھو طریقة الفصل PSUیُعد كبل إمداد وحدة التزوید بالطاقة "تحذیر!

لعزل الوحدة عن مصدر اإلمداد الرئیسي.

یُعد غطاء حجیرة البطاریة ھو طریقة الفصل لعزل الوحدة عن مصدر تحذیر!

الشحن (إذا تم " القابلة إلعادة Li-Ionتحتوي حزمة بطاریة اللیثیوم أیون "البطاریة.

تركیبھا) على موصل إضافي.

ال تضع الجھاز في موضع یكون من الصعب فصل الوحدة عن كل تحذیر!

مصدر.

سیتم إضعاف الحمایة إذا تم استخدامھا بطریقة غیر محددة.تحذیر!

معظم RD7200سیكتشف جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق تحذیر!

ولكن ھناك بعض األشیاء، بما في ذلك الكائنات الحیة، التي ال الموصالت المدفونة 

أو أي جھاز آخر RD7200ال یستطیع جھاز تنبعث منھا أي إشارة یمكن اكتشافھا.

كھرومغناطیسي یستخدم لتحدید األماكن اكتشاف ھذه األجسام ولذلك وجب توخي الحذر 

فیھ التیار الكھربي والتي ال توجد أیًضا بعض الكابالت التي یسريعند متابعة العمل.

ال یشیر جھاز ".Powerاكتشافھا في وضع الطاقة "RD7200یستطیع جھاز 

RD7200.إلى انبعاث اإلشارة من كابل واحد أو من عدة كابالت متقاربة

یعمل غطاء البطاریة وغطاء الملحق وغطاء سماعة الرأس على حمایة تنبیھ:
وأنابیب المرافق من دخول الحطام ودخول مقابس جھاز تحدید أماكن كابالت 

أو ممثل الخدمة Radiodetectionفي حالة تلفھ أو فقده، اتصل بـ المیاه إلیھ.
المحلي لدیك للقیام بعملیات لالستبدال.
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البطاریات

قد .Radiodetectionال تستخدم سوى معدات الشحن الواردة من تحذیر!
حدوث مخاطر أمنیة و/أو تقلیل عمر البطاریة.یتسبب استخدام شواحن بدیلة في 

ال تترك شحن بطاریتك ینفد تماًما ألن ھذا یقلل من عمر البطاریة أو یتلفھا تنبیھ:
إذا كنت ال تستخدم أجھزتك لفترة زمنیة طویلة فاشحنھا مرة واحدة تلفًا دائًما.

على األقل كل شھر.

توخ ن استخدامھا بكامل قوتھا.قد تسخن البطاریات بعد فترة طویلة متحذیر!

الحذر أثناء استبدال البطاریات أو التعامل معھا.

ال تعب بحزم البطاریات وال تحاول تفكیكھا.تحذیر!

إذا ساورك شك بتعطل البطاریة أو إذا ظھرت على البطاریة أي عالمة تنبیھ:
معتمد من أجل لتشوه األلوان / أو تلف فعلي فأعد الوحدة كاملة إلى مركز إصالح 

قد تقید قوانین النقل المحلیة أو الوطنیة أو الساریة لدى اتحاد الفحص واإلصالح.
ناقش شركة الشحن والنقل للتعرف النقل الجوي الدولي شحن البطاریات المعطلة.

على تلك القیود وعلى توجیھات أفضل الممارسات.

من توجیھك إلى مراكز اإلصالح Radiodetectionسیتمكن من مندوب 
المعتمدة لدینا.

التخلص من المنتج

یشیر ھذا الرمز الموجود على المنتج أو الملحقات أو المطبوعات 
إلى أنھ یجب عدم التعامل مع المنتج وملحقاتھ اإللكترونیة (مثل 

) على أنھا نفایات منزلیة، USBالشاحن وسماعة الرأس وكابل 
تقع على عاتقك بطریقة احترافیة.ا ولكن یجب التخلص منھ

مسؤولیة التخلص من معدات النفایات الخاصة بك عن طریق 
تسلیمھا إلى نقطة تجمیع مخصصة إلعادة تدویر نفایات المعدات الكھربائیة 

سیساعد التجمیع المنفصل وإعادة تدویر معدات النفایات الخاصة واإللكترونیة.
على الموارد الطبیعیة والتأكد من إعادة بك في وقت التخلص منھا في الحفاظ

لمزید من المعلومات حول مكان تدویرھا بطریقة تحمي صحة اإلنسان والبیئة.
تسلیم معدات النفایات الخاصة بك إلعادة التدویر، یرجى االتصال بمكتب بلدیة 

المدینة المحلي أو خدمة التخلص من النفایات أو مورد المنتج.

ا الجھاز بطریقة تتناسب مع المتطلبات القانونیة ذات الصلة یرجى التخلص من ھذ
عندما تحل نھایة عمر المنتج

ینبغي التخلص من البطاریات حسب ممارسات العمل الساریة في شكرتك و/أو 
أي قوانین أو إرشادات مناسبة تسري في دولتك أو منطقتك "بلدیتك".

االمتثال1.2

إعالن المطابقة متاح للتنزیل من صفحة قسم منتجات أنابیب وكابالت 
RD7200 فيhttps://www.radiodetection.com/

بالنسبة إلى االمتثال للوائح التوافق الكھرومغناطیسي والسالمة، ارجع إلى وثیقة 
المواصفات الفنیة ذات الصلة، والمتاحة للتنزیل من صفحة قسم منتجات كبل 

/https://www.radiodetection.comفي ، RD7200وأنبوب 

)FCCال للوائح لجنة االتصاالت الفیدرالیة (بیان االمتث

).FCCمن قواعد لجنة االتصاالت الفیدرالیة (15یتوافق ھذا الجھاز مع الجزء 
یخضع التشغیل للشرطین التالیین:

.ال یسبب ھذا الجھاز تشویًشا ضاًرا

 یجب أن یقبل الجھاز أي تشویش یتم استقبالھ، بما في ذلك التشویش
تشغیل غیر مرغوب فیھ.الذي قد یؤدي إلى

تم اختبار ھذا الجھاز ووجد أنھ یتوافق مع حدود األجھزة الرقمیة من الفئة أ وفقًا 
من قواعد لجنة االتصاالت الفیدرالیة.15للجزء 

تم تصمیم ھذه الحدود لتوفیر حمایة معقولة ضد التشویش الضار عند تشغیل 
تولید واستخدام ویمكن أن تنبعث یقوم ھذا الجھاز بالجھاز في أي بیئة تجاریة.

منھ طاقة تردد السلكي، وإذا لم یتم تثبیتھ واستخدامھ وفقًا لدلیل تعلیمات الشركة 
من المصنعة، فقد یتسبب ذلك في حدوث تشویش ضار مع االتصاالت الالسلكیة.

المحتمل أن یتسبب تشغیل ھذا الجھاز في أي منطقة سكنیة في حدوث تشویش 
لحالة سیُطلب منك تصحیح التشویش على نفقتك الخاصة.ضار، وفي ھذه ا

قد تؤدي أي تعدیالت یتم إدخالھا على ھذا الجھاز ولم تتم الموافقة :التعدیالت
إلى إبطال الصالحیة الممنوحة للمستخدم من Radiodetectionعلیھا من قِبل 

قِبل اللجنة الفیدارلیة لالتصاالت لتشغیل ھذا الجھاز.

االمتثال لقواعد وزارة الصناعة الكندیةبیانات 

من الفئة أ:ICES-003إشعار 

.ICES-003یتوافق ھذا الجھاز الرقمي من الفئة أ مع المعیار الكندي 

، الفئة أ:NMB-003Kإشعار 

من الفئة أICES-003یتوافق ھذا الجھاز الرقمي مع المعیار الكندي 

المواصفات البیئیة

المتعلق بنفایات المعدات الكھربائیة واإللكترونیةاألمر التوجیھي 

"WEEE" األمر التوجیھي الصادر بشأن تقیید استخدام مواد خطرة معینة في ،
"ROHSالمعدات الكھربائیة واإللكترونیة "

التصنیع

9001:2015األیزو 
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الملكیة الفكریة1.3

 ©2021 Radiodetection Ltd.تعد .. كل الحقوق محفوظة
Radiodetection شركة فرعیة تابعة لشركةSPX Corporation. تعد
RadiodetectionوRD7200 عالمات تجاریة تخص شركة
Radiodetection.في الوالیات المتحدة و/أو في دول أخرى

فیما یلي عالمات تجاریة مملوكة لشركة العالمات التجاریة واإلشعارات
Radiodetection وھي :eCert وTruDepth وSideStepauto و

SideStepautoوPower Filters وRD Manager Online و
Peak +  وStrikeAlert وCALSafe. تم تسجیل تصمیم أجھزة تحدید

تم تسجیل تصمیم الشارات األربع.وأجھز اإلرسال.RD7200األماكن 

عالمات تجاریة مسجلة أو عالمات تجاریة تخص شركة Windowsتعد 
في الوالیات المتحدة و/أو في دول أخرى.میكروسوفت

بسبب سیاسة التطویر المستمر، نحتفظ بحق تغییر أو تعدیل أي مواصفات منشورة 
یُحظر نسخ ھذا المستند أو إعادة إنتاجھ أو إرسالھ أو تعدیلھ أو دون إخطار.

استخدامھ كلھ أو جزء منھ دون موافقة خطیة مسبقة من شركة 
Radiodetection Ltd.
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Section 2 -مقدمة

نبذة عن ھذا الدلیل2.1

یزود ھذا الدلیل المتخصصین في مسح المرافق تحت األرض بتعلیمات تشغیل 
ونظام اإلرسال.RD7200شاملة لجھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق 

ع مالحظة جمیع تحذیرات وإجراءات السالمة من المھم جًدا قراءة ھذا الدلیل، م
.RD7200قبل تشغیل نظام 

وثائق إضافیة

متاحة للتنزیل RD Manager Onlineالمواصفات الكاملة للمنتج، وكتیبات 
www.radiodetection.com.من 

RD7200نبذة عن جھاز 2.2

مجموعة شاملة من أجھزة تحدید أماكن كابالت RD7200توفر عائلة منتجات 
وأجھزة اإلرسال المصممة لتلبیة احتیاجات العمالء RD8200وأنابیب المرافق 

المحددة.

ھندسًیا لتزوید RD7200تم تصمیم جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق 
ل في معظم المشغل بأداة متوازنة وخفیفة الوزن تشجع على االستخدام المطو

البیئات.

تتوفر مجموعة كبیرة من الملحقات لتحسین األداء وإضافة وظائف إضافیة.

لمزید من المعلومات حول مجموعة ملحقات جھاز التحدید للمواقع 
"Precision Locate"تفضل بزیارة ،

/accessorieswww.radiodetection.com

الضمان الممتد2.3

بضمان قیاسي RD7200تتم تغطیة أجھزة تحدید األماكن وإرسال اإلشارات 
لمدة عام واحد.

سنوات عن طریق تسجیل 3یمكن للمستخدمین تمدید فترة الضمان إلى إجمالي 
منتجاتھم (أجھزة تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق  وأجھزة اإلرسال) في 

أشھر من الشراء.3غضون 

لتسجیل منتجك:

إلنشاء حسابك على portal.radiodetection.comتفضل بزیارة 
" المنتج لتسجیل جھاز تحدید أماكن Productالبوابة* واستخدام صفحة "

كابالت وأنابیب المرافق أو جھاز اإلرسال الخاص بك.

من أجل مطالعة support.radiodetection.comتفضل بزیارة 
تعلیمات كیفیة إنشاء حساب على البوابة أو تسجیل منتجك.

* مطلوب إدخال عنوان برید إلكتروني ورقم جوال صالحین.

من حین إلى آخر بطرح برامج جدیدة Radiodetectionقد تقوم شركة 
من خالل التسجیل، سیكون لتحسین أداء منتجاتھا أو إضافة وظائف جدیدة إلیھا.

لدى المستخدم خیار االشتراك في تنبیھات البرید اإللكتروني للتعرف على أي 
برنامج جدید وعروض خاصة تتعلق بمجموعة منتجاتھ.

یستطیع المستخدمون إلغاء اشتراكھم في أي وقت من قوائم استالم إخطارات 
لبرامج واإلخطارات الفنیة أو إلغاء اشتراكھم من استالم المواد التسویقیة.ا

تخطیط الدلیل2.4

قم بمراجعتھ نظرة عامة على إجراءات السالمة واإلشعارات.1یتضمن القسم 
وإلى بقیة ھذا الدلیل.2قبل االنتقال إلى القسم 

المزودة مع الرسوم البیانیةRD7200نظرة عامة على نظام 3یقدم القسم 
بتعلیقات شارحة بخصوص جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق وجھاز 

اإلرسال.

شرح اإلعداد والتشغیل األساسیین باستخدام نظام قائمة جھاز 4یتناول القسم 
.RD7200تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق 

الجوانب النظریة والتطبیقات العملیة لتحدید موقع الكبل واألنابیب 5یقدم القسم 
وجھاز RD7200باستخدام جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق 

اإلرسال.

العمق والقراءات الحالیة.6یتناول القسم 

نصائح عامة لتحدید المواقع.7یسرد القسم 

غالف الكابل باستخدام جھاز تحدید أماكن استكشاف أخطاء8یتناول القسم 
".A-Frameوالباحث عن األعطال "RD7200كابالت وأنابیب المرافق 

.RD7200شرًحا عن مجموعة من الملحقات المتوافقة مع نظام 9یقدم القسم 

العدید من المالحق مع المواد المرجعیة والمعلومات الفنیة 10یتضمن القسم 
األخرى.

السالمة2.5

اقرأ ھذا الدلیل بالكامل قبل محاولة تشغیل جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب 
البد من مراعاة جمیع إشعارات السالمة أو جھاز اإلرسال.RD7200المرافق 

الواردة في المقدمة وفي ھذا الدلیل بأكملھ.

أنت مسؤول عن تحدید ما إذا كانت الظروف مناسبة الستخدام ھذا الجھاز أم ال.
م دائًما بإجراء تقییم للمخاطر للموقع المراد فحصھ.ق

اتبع إجراءات و / أو متطلبات شركتك وإجراءات السالمة الوطنیة عند تشغیل 
إذا لم تكن متأكًدا من السیاسات أو ھذا الجھاز في أي بیئة أو مكان عمل.

ك اإلجراءات ساریة التطبیق، فاتصل بمسؤول الصحة والسالمة المھنیة في شركت
أو موقعك أو حكومتك المحلیة للحصول على مزید من المعلومات.

ال تستخدم ھذا الجھاز إذا كنت تشك في أن أي مكون ما أو ملحق ما تالف أو بھ 
خلل.

قبل إدخال الطرف األرضي في األرض، تأكد من عدم وجود كابالت أو خدمات 
على أعماق ضحة یمكن أن تتلف بسبب الطرف األرضي.

قد تؤدي الملحقات غیر المتوافقة إلى تلف م سوى الملحقات المعتمدة.ال تستخد
الجھاز أو إعطاء قراءات غیر دقیقة.

إذا كنت تنوي الكشف عن مرافق ما تحت السطح عن طریق الحفر، فیجب علیك 
اتباع قواعد ممارسة أعمال التنقیب الخاصة بشركتك ومنطقتك ودولتك.

بالترتیب للخدمات المنتظمة من خالل مركز حافظ على نظافة ھذا الجھاز وقم
یمكن العثور على مزید من المعلومات في .Radiodetectionمعتمد لخدمة 

المحلي.Radiodetectionالملحق أو من ممثل 

من المھم تنظیف المنتجات وتعقیمھا بانتظام والتي قد تتلوث من خالل مالمسة 
الماء الفاسد أو الملوثات األخرى

م سماعة الرأس: یجب أن تظل متیقًظا لحركة المرور والمخاطر األخرى استخدا
اخفض دائًما مستوى الصوت قبل توصیل التي تُسمع عادة في الھواء الطلق.

سماعات الرأس بمصدر صوتي واستخدم المستوى األدنى فقط الالزم ألخذ 
سمع.قد یؤدي التعرض المفرط لألصوات العالیة إلى اإلضرار بالالقیاسات.

ال تحاول فتح أو تفكیك أي جزء من ھذا الجھاز ما لم یوجھك ھذا الدلیل إلى ذلك 
قد یؤدي القیام بذلك إلى حدوث خلل في الجھاز وقد یؤدي إلى إبطال تحدیًدا.

ضمان الشركة المصنعة.

تحمل أنت مسؤولیة تحدید ما إذا كنت تعتبر نتائج القیاس صحیحة أم ال 
نتیجة ومسؤولیة أي استنتاجات یتم التوصل إلیھا أو أي تدابیر یتم اتخاذھا 

صحة أي نتائج قیاس Radiodetectionال یمكن أن تضمن شركة لذلك.
نحن لسنا قادرین على تحمل وال یمكننا قبول المسؤولیة عن أي من ھذه النتائج.

الرجاء مراجعة النتائج.المسؤولیة عن أي ضرر قد یحدث نتیجة الستخدام ھذه
شروط الضمان القیاسیة المرفقة بالمنتج للحصول على مزید من المعلومات.
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التدریب2.6

سیقوم مدربونا خدمات تدریبیة على معظم منتجاتھا.Radiodetectionتوفر 
المؤھلون بتدریب مشغلي المعدات وباقي العاملین في مكانك المفضل أو في المقر 

.Radiodetectionالرئیسي لشركة 

للحصول على مزیٍد من المعلومات، انتقل إلى 
www.radiodetection.com أو اتصل بمندوبRadiodetection في

منطقتك.
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Section 3 -نظرة عامة على النظام

RD7200جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق :3.1الشكل 
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جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق 3.1
RD7200

مزایا جھاز تحدید أماكن المرافق

لوحة المفاتیح1

مزودة بإضاءة خلفیة تلقائیة.LCDشاشة 2

تغذیة حسیة حركیة (اھتزاز)3

السماعة4

حجیرة البطاریة5

موصل إضافي6

موصل سماعة الرأس7

Bluetoothھوائي وحدة 8

"SWINGنظام تنبیھ التأرجح "9

حزمة بطاریة أیون لیثیوم اختیاریة.10

(داخل حجیرة البطاریة).USBموصل 11

لوحة المفاتیح في جھاز تحدید أماكن المرافق

یعمل على تشغیل الوحدة وإیقافھا.:مفتاح التشغیل 12
أماكن كابالت وأنابیب المرافقیفتح قائمة جھاز تحدید 

یختار التردد.:مفتاح التردد 13
یغلق القائمة الفرعیة

یضبط كسب إشارة جھاز :السھمان المتجھان إلى أعلى وأسفل  14
تحدید مواقع المرافق.

یمرر عبر خیارات القائمة.

:التنقل بین أوضاع الھوائي الذروة، والذروة+، والقیمة مفتاح الھوائي15
یة، والوضع اإلرشادي.الصفر

یفتح إحدى القوائم الفرعیة

رموز شاشة جھاز تحدید أماكن المرافق

یوضح قوة اإلشارة ومؤشر الذروة16

اإلشارة الرقمیة لقوة اإلشارةقوة اإلشارة:17

تشیر إلى موقع الخط بالنسبة سھم القیمة الصفریة / اإلرشادات التناسبیة18
لجھاز تحدید المواقع

یوضح مستوى شحن البطاریة.رمز البطاریة:19

قراءة كسب اإلشارة20

یعرض مستوى الصوترمز مستوى الصوت:21

یشیر إلى أن وضع الالسلكي نشطوضع الالسلكي:22

یشیر إلى أن وضع الطاقة نشطوضع الطاقة:23

یوضح الحالة التي یتم فیھا توصیل ملحق مامؤشر الملحقات:24

لة التي یتم فیھا یوضح الحا"A-Frameرمز الباحث عن األعطال "25
"A-Frameتوصیل الباحث عن األعطال "

قراءة التردد / التیار الكھربي / القائمة26

أوضاع الذروة، والذروة+، یشیر إلى اختیار الھوائي:رمز وضع الھوائي:27
والقیمة الصفریة، ووضع القیمة اإلرشادیة (حسب الوضع)

مسبار مایشیر إلى أن مصدر اإلشارة منبعث من رمز المسبار:28

یشیر إلى أن مصدر اإلشارة منبعث من خط مارمز الخط:29

یظھر اتجاه الكابل الذي تم تحدید مكانھ  بالنسبة لجھاز مؤشر البوصلة:30
تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق.

مؤشر دخول جھاز إرسال اإلشارات في وضع االستعداد.31

قراءة العمق.32
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Txجھاز اإلرسال 2-3شكل ال
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Tx-10وTx-5أجھزة اإلرسال 3.2

مزایا جھاز اإلرسال

لوحة المفاتیح1

.LCDشاشة 2

درج إضافي قابل للخلع.3

حامل تثبیت بطاریة الخالیا الجافة.4

حزمة بطاریة أیون لیثیوم اختیاریة قابلة إلعادة الشحن5

لوحة مفاتیح جھاز اإلرسال

یعمل على تشغیل الوحدة وإیقافھا.:مفتاح التشغیل 6
یفتح قائمة جھاز اإلرسال

یختار التردد.:مفتاح التردد 7
مفتاح التنقل في القائمة

یضبط مستوى إشارة :السھمان المتجھان إلى أعلى وأسفل  8
الخرج.

یمرر عبر خیارات القائمة.

الفولطیة والمعاوقة.یستخدم ألخذ قیاسات :مفتاح القیاس 9
یفتح قائمة فرعیة.

رموز شاشة جھاز إرسال اإلشارات

یوضح مستوى شحن البطاریة.رمز البطاریة:10

وصف أبجدي رقمي لوضع التشغیل المحدد11

یظھر عند وجود جھاز اإلرسال في وضع االستعدادرمز االستعداد.12

یعرض طاقة الخرج في جھاز اإلرسالمستوى اإلخراج:13

یشیر إلى ما إذا تم توصیل أحد الملحقات أو الملحقات أو القیاس:مؤشرات 14
إذا كان وضع القیاس نشًطا

یظھر عند تشغیل جھاز اإلرسال من مصدر تیار رمز التیار المباشر:15
مستمر

یظھر عند وجود جھاز اإلرسال في وضع الحثمؤشر الحث:16

یوضح ):Tx-10أو Tx-5(طراز A-Frameالباحث عن األعطال 17
وجود جھاز اإلرسال في وضع البحث عن األعطال.

یشیر إلى أن جھاز اإلرسال قد تخرج منھ مؤشر التحذیر الخاص بالفولطیة:18
مستویات فولطیة محتملة الخطورة.

یعرض مستوى الصوترمز مستوى الصوت:19

استخدام القائمة3.3

لك تحدید أو تغییر خیارات النظام.RD7200یتیح جھاز تحدید أماكن المرافق 
یتسق التنقل مع عند الدخول إلى القائمة، یتم التنقل فیھا باستخدام مفاتیح األسھم.

ستظھر الخیارات في القائمة في جھاز إرسال اإلشارات وجھاز تحدید األماكن.
جاء مراعاة أنھ عند تصفح قائمة جھاز الرالزاویة السفلیة الیسرى من الشاشة.

یعمالن كسھمین وتحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق، فإن المفتاحین 

یعمالن وعند تصفح قائمة جھاز اإلرسال، فإن المفتاحین أیسر وأیمن.
یستخدم السھم األیمن للدخول في قائمة فرعیة بینما یستخدم كسھمین أیسر وأیمن.

ر لتحدید الخیار وللرجوع إلى القائمة السابقة.السھم األیس

التنقل في قائمة جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق

للدخول في القائمة.اضغط على المفتاح 1

للتمریر عبر خیارات القائمة.أو استخدم 2

للدخول في القائمة الفرعیة للخیارات.اضغط على المفتاح 3

للتمریر عبر خیارات القائمة الفرعیة.أو استخدم السھمین 4

لتحدید أي اختیار والرجوع إلى القائمة السابقة.اضغط على المفتاح 5

للرجوع إلى شاشة التشغیل الرئیسیة.اضغط على المفتاح 6

خیارات قائمة جھاز تحدید أماكن المرافق

VOL مستوى)
الصوت)

(كتم الصوت) 0یضبط مستوى صوت السماعات من 
(األعلى).5إلى 

UNITS وحدات)
القیاس)

اختیار الوحدات المتریة أو اإلمبریالیة.

LANG(اللغة)اختیار لغة القائمة

ھرتز.60أو 50اختیار تردد شبكة الطاقة المحلیة:التیار الكھربي

ANT(الھوائي) تمكین أو تعطیل أي أوضاع في الھوائي باستثناء
الذروة.

FREQ:(التردد).تمكین أو تعطیل الترددات الفردیة

ALERT
(التنبیھ):

.StrikeAlertقم بتمكین أو تعطیل 

BATT
(البطاریة):

أو اللیثیوم أیونNiMHالقلویة أو تعیین نوع البطاریة:

ARROW
(سھم)

) أو اإلرشادات NULLتحدید سھم القیمة الصفریة (
"Peakالتناسبیة في وضع الذروة "+

COMPA:.تمكین أو تعطیل عرض میزة البوصلة

VALRT:.تمكین أو تعطیل تحذیرات مقبض االھتزاز

AUDIO
(الصوت):

تعیین مستوى تردد نغمة الصوت لیكون عالیًا أو 
منخفًضا

SWING
(التأرجح):

تمكین أو تعطیل تحذیر التأرجح.

INFO
(معلومات):

برامج تشغیل فحص ذاتي وإظھار إصدار ومراجعة 
جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق وعرض 
تاریخ أحدث إعادة معایرة

)CAL أو أحدث معایرة لـ (eCert (ECERT)

خیارات قائمة جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق1-3الجدول 

التنقل في قائمة جھاز اإلرسال

للدخول في القائمة.اضغط على المفتاح 1

Tx-10وTx-5أجھزة اإلرسال 3-3الشكل 
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للتمریر عبر خیارات القائمة.أو استخدم 2

للدخول في القائمة الفرعیة للخیارات.اضغط على المفتاح 3

للتمریر عبر خیارات القائمة الفرعیة.أو  استخدم 4

لتأكید االختیار والرجوع إلى المستوى السابق أو اضغط على المفتاح 5
الخروج من القائمة.

شة التشغیل الرئیسیةللرجوع إلى شااضغط على المفتاح 6

خیارات قائمة جھاز إرسال اإلشارات

VOL
(مستوى 
الصوت)

(كتم الصوت) 0یضبط مستوى صوت السماعات من 
(األعلى).3إلى 

FREQ
(التردد):

تمكین أو تعطیل الترددات الفردیة.

BOOST
(تقویة):

تقویة خرج جھاز إرسال اإلشارة لفترة زمنیة محددة 
(بالدقائق)

LANG
(اللغة)

اختیار لغة القائمة

OPT F: تشغیلSideStepauto™  لتحدید تردد الوحدة
المتصلة تلقائیًا.

BATT
(البطاریة):

أو اللیثیوم أیونNiMHالقلویة أو تعیین نوع البطاریة:
) (البطاریات القلویة Ecoتحدید الوضع االقتصادي (

فقط)

MAX P
(القدرة 

القصوى):

إرسال اإلشارات على أقصى وات للخرج.ضبط جھاز 

مطابقة ضبط جھاز اإلرسال مع طراز جھاز تحدید أماكن المودیل
كابالت وأنابیب المرافق (انظر الملحقات للتعرف على 

قائمة بكل الطرازات المتاحة)

MAX V
(الفولتیة 
القصوى)

فولط).90ضبط خرج الفولتیة على الحد األقصى (

INFO
(معلومات):

إظھار إصدار ومراجعة برامج جھاز اإلرسال

خیارات قائمة جھاز اإلرسال2-3الجدول 
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Section 4 -التشغیل

االستخدام للمرة األولى4.1

خیارات الطاقة

بشكل قیاسي ومھیأة الستخدام بطاریات قلویة خلویة RD7200یتم شحن أنظمة 
جافة

یمكن أیًضا تزوید كل من جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق وجھاز 
الخلویة الجافة ذات النوعیة الجیدة NiMHاإلرسال بالطاقة باستخدام بطاریات 

من المھم ضبط أو بطاریات اللیثیوم أیون القابلة إلعادة الشحن االختیاریة.
المواقع لتحسین األداء ، راجع الخصائص الكیمیائیة الصحیحة للبطاریة في محدد 

4.5القسم 

یمكن أیًضا تشغیل أجھزة اإلرسال باستخدام أنابیب ملحقة اختیاریة أو محوالت 
لمزید من المعلومات.10.11راجع القسم طاقة السیارة.

تركیب البطاریات

یجب تركیب مزودة بأدراج لبطاریة الخالیا الجافة.RD7200یتم شحن أنظمة 
المناسبة في حجیرة البطاریة قبل أول NiMHالقلویة أو بطاریات البطاریات 

استخدام.

في جھاز تحدید أماكن الكابالت واألنابیب:

لتركیب بطاریات الخالیا الجافة في جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق، 
فك مزالج تثبیت حجیرة البطاریة.

فتح حجیرة البطاریة1-4الشكل 

الحظ ضبط أقطاب الخالیا من بطاریات الخالیا الجافة فائقة الجودة.رّكب اثنتین
عند إدخالھا في درج البطاریة.

تركیب بطاریات جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق2-4الشكل 

في جھاز اإلرسال:

لتركیب بطاریات الخالیا الجافة في جھاز اإلرسال، فك مزالج تثبیت الدرج 
) تحت ھیكل جھاز اإلرسال.2-3توجد حجیرة البطاریة (انظر الشكل اإلضافي.

رّكب ثمانیة بطاریات قلویة استخدم المفتاح لفك مزالج تثبیت حجیرة البطاریة.
ذات خالیا جافة.NiMHأو 

أدراج بطاریة الخالیا الجافة.3-4الشكل 

حالة البطاریة

المرافق وجھاز اإلرسال مؤشًرا توفر شاشات جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب 
)3لمستوى شحن البطاریة (ارجع إلى األشكال التوضیحیة الواردة في القسم 

عندما یكون استبدال البطاریة ضروریًا، تعرض الشاشة رمز بطاریة وامض.

سیقلل االستخدام المطول للمستویات القصوى للصوت وتنبیھات مالحظة:
ابالت وأنابیب المرافق من عمر البطاریة.االھتزاز في جھاز تحدید أماكن ك

سیؤدي االستخدام المطول لخرج الطاقة العالي بجھاز اإلرسال إلى مالحظة:
تقلیل عمر البطاریة.

خلع / تركیب حزم البطاریة

حزم بطاریة جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق:

)4.1افتح حجیرة البطاریة باستخدام ماسك التحریر (الشكل 1

إذا كنت تستخدم بطاریة اللیثیوم أیون، فافصل موصل الرصاص (انظر 2
)4.7الشكل 

ارفع غطاء الملحق قلیالً واضغط على مزالج تثبیت البطاریة للداخل3
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اضغط على مزالج التثبیت للداخل4.4الشكل 

قم بتدویر حزمة البطاریة بعیًدا عن المزالج4

البطاریة تماًما ثم ارفع البطاریة كرر األمر على الجانب اآلخر لتحریر 5
بعیًدا

كرر اإلجراءات ثم ابع البطاریة بعیًدا5-4الشكل 

لتركیب بطاریة جدیدة ، ارفع كال غطاءي الملحقات قلیالً ، ثم ادفع حزمة البطاریة 
البدیلة برفق في مكانھا حتى یصدر صوت طقطقة یدل على تثبیتھا في كال 

لبطاریةالجانبین ، ثم أغلق حزمة ا

تركیب حزمة بطاریة جدیدة6-4الشكل 

في حالة استخدام حزمة بطاریة اللیثیوم أیون، قم بتوصیل السلك بموصل البطاریة 
).4.7(الشكل 

توصیل سلك اللیثیوم أیون7-4الشكل 

اشحن حزمة بطاریة اللیثیوم أیون شحنًا كامًال قبل االستخدام للمرة مالحظة:
األولى

جھاز اإلرسال:حزم بطاریة 

فُك المزالج ثم اخلع الدرج الملحق1

حرر ثم اخلع الدرج الملحق8-4الشكل 

أدر ماسك التحریر ، ثم افتح حجیرة البطاریة  2

) عن طریق الضغط برفق ، ثم ارفع 4.10حرر ماسك التثبیت (الشكل 3
حزمة البطاریة بعیًدا

بلة على جسم جھاز قم بمحاذاة مشابك حزمة البطاریة مع التجاویف المقا4
)4.11اإلرسال واضغطھا لتثبت في مكانھا (الشكل 

أغلق حزمة البطاریة ، وأدر مزالج التثبیت وأعد تركیب الدرج الملحق5

فتح حجیرة البطاریة:4.9الشكل 
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اضغط على ماسك التحریر وارفع مجموعة البطاریة بعیًدا:4.10الشكل 

البطاریة واضغط في موضعھاقم بمحاذاة حزمة :4.11الشكل 

شحن حزم البطاریة

قد .Radiodetectionال تستخدم سوى معدات الشحن الواردة من تحذیر!
یتسبب استخدام شواحن بدیلة في حدوث مخاطر أمنیة و/أو تقلیل عمر البطاریة.

ال تترك شحن بطاریتك ینفد تماًما ألن ھذا یقلل من عمر البطاریة أو یتلفھا تنبیھ:
إذا كنت ال تستخدم أجھزتك لفترة زمنیة طویلة فاشحنھا مرة واحدة تلفًا دائًما.

على األقل كل شھر.

توخ قد تسخن البطاریات بعد فترة طویلة من استخدامھا بكامل قوتھا.تحذیر!

الحذر أثناء استبدال البطاریات أو التعامل معھا.

یكھا.ال تعب بحزم البطاریات وال تحاول تفكتحذیر!

إذا ساورك شك بتعطل البطاریة أو إذا ظھرت على البطاریة أي عالمة تنبیھ:
لتشوه األلوان / أو تلف فعلي فأعد الوحدة كاملة إلى مركز إصالح معتمد من أجل 

قد تقید قوانین النقل المحلیة أو الوطنیة أو الساریة لدى اتحاد الفحص واإلصالح.
ناقش شركة الشحن والنقل للتعرف ات المعطلة.النقل الجوي الدولي شحن البطاری

سیتمكن من مندوب على تلك القیود وعلى توجیھات أفضل الممارسات.
Radiodetection.من توجیھك إلى مراكز اإلصالح المعتمدة لدینا

یمكنك إعادة شحن البطاریات الخاصة بك باستخدام الشواحن الرئیسیة أو شواحن 
.Radiodetectionالسیارات المقدمة من 

إلى 32درجة مئویة ومن 45إلى 0تتراوح درجة حرارة الشحن من مالحظة:
فھرنھایتیة. ال تحاول إعادة شحن بطاریتك خارج نطاق درجة الحرارة 113
ھذا.

حزمة بطاریة أیون لیثیوم في جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب 
المرافق.

كابالت وأنابیب المرافق، صل إلعادة شحن حزم بطاریة جھاز تحدید أماكن 
شاحن البطاریة  بموصل دخل التیار المباشر الموجود في مقدمة حزمة البطاریة.

حزمة بطاریة اللیثیوم أیون في جھاز اإلرسال

أخرجھا من جھاز اإلرسال وقم بتوصیل شاحن إلعادة شحن حزمة البطاریة ،
بطاریة جھاز اإلرسال.

شحن حزمة بطاریة اللیثیوم أیون في جھاز اإلرسال13-4الشكل 

لمزید من المعلومات حول إعادة شحن البطاریات ، راجع التعلیمات المرفقة مع 
الشاحن

التشغیل/إیقاف التشغیل4.2

وأنابیب المرافق أو جھاز اإلرسال عن قم بتشغیل جھاز تحدید أماكن كابالت 

.طریق الضغط على مفتاح 

حتى تنطفئ الشاشة إلیقاف تشغیل جھاز تحدید استمر في الضغط على مفتاح 
أماكن كابالت وأنابیب المرافق.

شحن حزمة بطاریة أیون لیثیوم في جھاز تحدید أماكن 12-4الشكل 
كابالت وأنابیب المرافق.
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سیتوقف تشغیل جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق تلقائیًا بعد مالحظة:
ط على أي مفاتیح.دقائق في حالة عدم الضغ5

حركات واختصارات لوحة المفاتیح4.3

إجراءات تشغیل المفاتیح في جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب 
المرافق

ضغطة طویلةضغطة قصیرة●المفتاح

إیقاف التشغیلالدخول إلى القائمة

التمریر عبر ترددات تحدید المكان 
من الترددات المنخفضة إلى 

المرتفعة.

عند استخدام ترددات نشطة:
التنقل بین أوضاع الھوائي الذروة، 

والذروة+، والقیمة الصفریة، 
والوضع اإلرشادي.

في وضع الطاقة:
 Powerالتمریر عبر فالتر الطاقة 

Filters™ من أجل تحسین تمییز
إشارات الطاقة المتوازیة أو القویة

في وضع الھوائي 
"Peak:"+

التبدیل بین سھم الوضع 
اإلرشادي والقیمة 

الصفریة

زیادة أو تقلیل الكسب.

كسب RD7200یضبط جھاز 
اإلشارة تلقائیًا

على المستوى المتوسط عند الضغط 
علیھ

زیادة أو تقلیل كسب 
اإلشارة بسرعة 

1وبتدریجات تصل إلى 
دیسیبل

وأنابیب إجراءات تشغیل المفاتیح في جھاز تحدید أماكن كابالت :4.1الجدول رقم 
المرافق

إجراءات تشغیل المفاتیح في جھاز اإلرسال

ضغطة طویلةضغطة قصیرة●المفتاح

إیقاف التشغیلالدخول إلى القائمة

التمریر عبر ترددات تحدید 
المكان من الترددات المنخفضة 

إلى المرتفعة.

-

احصل على قیاسات الفولتیة 
والمعاوقة باستخدام التردد 

المحدد

احصل على قیاسات الفولتیة 
والمعاوقة باستخدام التردد 

القیاسي

/ حدد وضع االستعداد یضبط إشارة الخرج

الطاقة القیاسیة القصوى 

إجراءات تشغیل المفاتیح في جھاز اإلرسال:4.2الجدول رقم 

مالحظة: للتمریر عبر الترددات من المرتفع إلى المنخفض، استمر في الضغط 

(ینطبق ذلك على كل من أجھزة تحدید أثناء الضغط على الزر على 
األماكن وأجھزة اإلرسال).

أوضاع الھوائي4.4

أوضاع 4عدد RD7200یدعم جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق 
ك الخاص بك أو البیئة المحلیة.للھوائي لمالئمة استعمال

.للتمریر بین أوضاع تحدید األماكن، اضغط على المفتاح 

PEAK(الذروة): لتحدید األماكن بدقة، یوفر مخطط الذروة
یتم العثور على إشارة الذروة الشریطي قراءة مرئیة لقوة اإلشارة.

مباشرة فوق خط المرافق المدفون في األرض.

PEAK(+الذروة) +: اختر الجمع بین دقة مخطط الذروة
"Peak باستخدام أسھم القیمة الصفریة بحیث تتم اإلشارة إلى "

وجود أو باستخدام أسھم اإلرشادات التناسبیة من أجل تعقب الخط 
یمكن التبدیل بینھما عن طریق استمرار الضغط على -السریع 

.المفتاح 

و"المؤشر" االتجاھي تجمع األسھم التناسبیة :اإلرشادات التوجیھیة
المتحرك بین اإلشارة الصوتیة الیسرى/الیمنى من أجل التعقب 
السریع للمسار العام ألحد خطوط المرافق المدفونة تحت األرض.

توفر داللة سریعة ناحیة :القیمة الصفریة
تعد القیمة الیسار/الیمین لمسار أحد خطوط المرافق.

مھا في الصفریة عرضة للتشویش واألفضل استخدا
مناطق خالیة من خطوط المرافق.

لمزید من المعلومات حول اختیار واستخدام أوضاع الھوائي 
.5المختلفة للمساعدة في تحدید موقع الكبل واألنابیب، راجع القسم 

إعداد النظام4.5

یمكن الوصول إلى إعدادات جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق 
RD7200بمجرد دخولك إلى القائمة، ل عبر القائمة.وإعدادات جھاز اإلرسا

بعض یمكن تغییر اإلعدادات وفقًا لتفضیالتك الشخصیة ومتطلبات التشغیل.
األمثلة على إعدادات التغییرات موضحة أدناه.

راجع خیارات قائمة جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق وجھاز 
) لمزید من المعلومات.3.2و 3.1(الجدوالن اإلرسال

تشیر ھذه اإلجراءات إلى كل من جھاز اإلرسال وجھاز تحدید أماكن مالحظة:
كابالت وأنابیب المرافق ما لم یُذكر خالف ذلك.

قبل تغییر اإلعدادات، تأكد من تشغیل جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق 

لمدة ثانیتین.ى المفتاح أو جھاز اإلرسال بالضغط عل

اللغة

یدعم جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق وجھاز اإلرسال عدًدا من 
یمكنك تحدید لغتك المفضلة باستخدام نظام القائمة.اللغات.

یمكنك تحدید لغتك المفضلة باستخدام نظام القائمة.

للدخول في القائمة.اضغط على المفتاح 1

.أو (اللغة) باستخدام المفتاحین  LANGمرر إلى قائمة 2

(على جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق) اضغط على المفتاح 3

(اللغة).LANG(على جھاز اإلرسال) للدخول في قائمة أو المفتاح 

.أو مرر إلى خیارات اللغة باستخدام المفتاحین 4

لقبول اختیارك والرجوع إلى القائمة السابقة.اضغط على المفتاح 5

للرجوع إلى شاشة التشغیل الرئیسیة.اضغط على المفتاح 6

نوع البطاریة

وأجھزة اإلرسال بطاریات أیون اللیثیوم RD7200تدعم أجھزة تحدید المرافق 
أو البطاریات القلویة أو بطاریات معدن النیكل الھجینة.

د أماكن كابالت وأنابیب المرافق ونوع بطاریة جھاز یجب علیك تعیین جھاز تحدی
وذلك بھدف لضمان األداء األمثل وتصحیح اإلرسال لمطابقة النوع المثبت حالیًا.

مؤشر مستوى البطاریة.
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سیتم اكتشاف بطاریات اللیثیوم أیون تلقائیًا بواسطة جھاز تحدید أماكن كابالت 
وأنابیب المرافق

ة:خطوات تعیین نوع البطاری

للدخول في القائمة.اضغط على المفتاح 1

أو باستخدام السھمین  BATTمرر إلى قائمة 2

(على جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق) اضغط على المفتاح 3

(اللغة).LANG(على جھاز اإلرسال) للدخول في قائمة أو المفتاح 

.أو مرر إلى خیارات البطاریة باستخدام المفتاحین 4

لقبول اختیارك والرجوع إلى القائمة السابقة.اضغط على المفتاح 5

للرجوع إلى شاشة التشغیل الرئیسیة.اضغط على المفتاح 6

إذا كنت تستخدم حزمة بطاریة أیون اللیثیوم االختیاریة، فسیقوم جھاز تحدید 7
ح.أماكن كابالت وأنابیب المرافق تلقائیًا بتحدید نوع البطاریة الصحی

التردد في شبكة الطاقة

ھرتز) لمصدر طاقة لجھاز تحدید أماكن كابالت 60أو 50حدد التردد الصحیح (
وأنابیب المرافق في دولتك أو منطقتك:

خطوات تغییر تردد الشبكة في جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب 
المرافق:

للدخول في القائمة.اضغط على المفتاح 1

.أو (الطاقة) باستخدام المفتاحین POWERمرر إلى قائمة 2

(الطاقة)POWERللدخول في قائمة اضغط على المفتاح 3

.أو مرر إلى خیارات الطاقة باستخدام المفتاحین 4

لقبول اختیارك والرجوع إلى القائمة السابقة.اضغط على المفتاح 5

للرجوع إلى شاشة التشغیل الرئیسیة.اضغط على المفتاح 6

وحدات القیاس

لك العمل باستخدام RD7200یتیح جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق 
وحدات قیاس متریة أو إمبرالیة (الشائعة في الوالیات المتحدة).

خطوات تحدید وحدات القیاس المفضلة لك:

للدخول في القائمة.اضغط على المفتاح 1

.أو م المفتاحین (الوحدات) باستخداUNITSمرر إلى خیارات 2

(الوحدة)UNITللدخول في قائمة اضغط على المفتاح 3

لتحدید أو مرر عبر خیارات القیاس باستخدام المفتاحین 4
METRE (للوحدات المتریة) أوIMP للوحدات اإلمبریالیة

لقبول اختیارك والرجوع إلى القائمة السابقة.اضغط على المفتاح 5

للرجوع إلى شاشة التشغیل الرئیسیة.اضغط على المفتاح 6

تمكین/تعطیل الترددات

یدعم جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق وجھاز اإلرسال نطاقًا واسعًا 
من من الترددات وقد تكون ھناك أوقات ال یتم فیھا استخدام بعض ھذه الترددات.

القائمة.الممكن تمكین الترددات أو تعطیلھا بسرعة باستخدام نظام 

خطوات تمكین/تعطیل الترددات:

للدخول في القائمة.اضغط على المفتاح 1

.أو (التردد) باستخدام المفتاحین  FREQمرر إلى قائمة 2

(على جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق) اضغط على المفتاح 3

(التردد).FREQ(على جھاز اإلرسال) للدخول في قائمة أو المفتاح 

.أو مرر إلى خیارات التردد باستخدام المفتاحین 4

(على جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق) اضغط على المفتاح 5

(على جھاز اإلرسال) للدخول في قائمة التردد)أو المفتاح 

باستخدام "التشغیل"ON"إیقاف التشغیل" أو OFFمرر إلى خیارّي 6

.أو المفتاحین 

لقبول اختیارك والرجوع إلى قائمة التردد.اضغط على المفتاح 7

إلى 4إذا كنت ترغب في إجراء أي تغییرات أخرى، فاتبع الخطوات من 8
إذا كنت ال ترغب في إجراء أي تغییرات أخرى، فاضغط على المفتاح .6

مرتین للعودة إلى شاشة التشغیل الرئیسیة.

مفاتیح التحكم في الصوت

یتمیز جھاز اإلرسال وجھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق بمكبر صوت 
داخلي لتوفیر التحذیرات الحرجة والمساعدة في تحدید موقع الكابل واألنابیب.

خطوات ضبط مستوى الصوت:

سیؤدي كتم الصوت على جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق إلى تحذیر!
.StrikeAlertوتي تعطیل اإلنذار الص

للدخول في القائمة.اضغط على المفتاح 1

أو باستخدام السھمین  VOLمرر إلى قائمة 2

(جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق) أو اضغط على المفتاح 3

.VOL(جھاز اإلرسال) للدخول في قائمة مستوى الصوت المفتاح 

.أو مرر إلى خیارات مستوى الصوت باستخدام المفتاحین 4

لقبول اختیارك والرجوع إلى القائمة السابقة.اضغط على المفتاح 5

للرجوع إلى شاشة التشغیل الرئیسیة.اضغط على المفتاح 6

4.6Dynamic Overload 
Protection™  الحمایة الدینامیكیة من)

التحمیل المفرط)

(الحمایة Dynamic Overload Protection™ (DOP)تتیح لك تقنیة 
الدینامیكیة من التحمیل المفرط) تحدید المواقع بدقة في المناطق ذات المستویات 
العالیة من التداخل الكھرومغناطیسي، مثل المحطات الفرعیة والمناطق أسفل 

من خالل تجاھل ارتفاعات DOPتعمل تقنیة خطوط النقل ذات الجھد العالي.
رة التي من شأنھا أن تطغى على معالج اإلشارات الرقمیة الخاص بمحدد اإلشا

RD7200. تعدDOP بمثابة میزة متكاملة لجمیع أجھزة تحدید أماكن المرافق
RD7200..لیس مطلوب من المستخدم القیام بأي إجراء

تحذیر التحمیل المفرط4.7

في حاالت المستویات العالیة من التداخل الكھرومغناطیسي، لن تكون تقنیة 
DOP قادرة على منع زیادة التحمیل علىRD7200. عند اإلفراط في تحمیل

RD7200.سوف ، فسیتم تنبیھ المستخدمین من خالل ومیض رمز الوضع
تتعطل كل من مقاییس العمق والتیار عند التحمیل المفرط.
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™TruDepthقیاس 4.8

لقیاس العمق تلقائیًا  ™ RD7200 TruDepthتستخدم جمیع محددات مواقع 
عندما ضمان جودة القراءة.

إلى عمق التحدید إال عندماTruDepthال یشیر مالحظة:
 یتم توجیھ جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق بشكل صحیح

فوق الخط أو الكابل أو المسبار المستھدف .
روف اإلشارة المحلیة على أنھا جیدة بما یكفي لضمان یتم تقییم ظ

قراءة دقیقة

لمساعدتك في توجیھ جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق بشكل صحیح، 
یمكنك استخدام میزة بوصلة جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق على 

الشاشة

دیك.یتم عرض قراءات العمق وفقًا لوحدات القیاس المفضلة ل

.6لمزید من المعلومات حول قیاس العمق، یرجى الرجوع إلى القسم 

AlertStrike™تقنیة 4.9

احتمال وجود مرافق ضحلة، وتحذر المشغل من خالل StrikeAlertتكتشف 
سلسلة من العالمات النجمیة الوامضة على الشاشة وإنذار مسموع یتمیز بصوت 

ترنیمي سریع.

"الطاقة" و Powerفي أوضاع تحدید األماكن StrikeAlertسیتم تنشیط 
Active."النشط"

افتراضیًا؛ StrikeAlertمع تمكین تقنیة RD7200یتم شحن محددات مواقع 
 StrikeAlertیمكن تعطیل ھذه التقنیة من خالل الوصول إلى قائمة 

("ALERT") وتعیینStrikeAlert علىOFF.

 RD Manager Onlineام برنامج باستخدStrikeAlertیمكن أیًضا تعطیل 
PC. الرجاء الرجوع إلى دلیل تشغیلRD Manager عبر اإلنترنت للحصول

على مزیٍد من المعلومات.

سیؤدي كتم الصوت على جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق إلى تحذیر!

.StrikeAlertتعطیل اإلنذار الصوتي 

تحذیر التأرجح4.10

بنظام تحذیر RD7200تم تجھیز جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق 
التأرجح.

بشكل RD7200من أجل تشغیل جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق 
صحیح، یجب عدم أرجحتھ أو إمالتھ أكثر من بضع درجات عن الوضع الرأسي.

وأنابیب المرافق على الموقع سیؤثر تأرجح أو إمالة جھاز تحدید أماكن كابالت 
والعمق / دقة التیار.

"التحذیر من التأرجح" المشغلین من التأرجح Swing Warningسینبھ نظام  
المفرط، لتذكیرھم باستخدام الجھاز بشكل صحیح

Swing Warningمع تمكین نظام RD7200یتم شحن محددات مواقع 
تعطیل ھذه التقنیة من خالل "التحذیر من التأرجح" بصورة افتراضیة؛ یمكن 

Swing Warning (‘SWING)الوصول إلى قائمة التحذیر من التأرجح 
"إیقاف التشغیل".OFFوضبطھا على 

سیؤدي كتم الصوت على جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب تحذیر!

(التحذیر من Swing Warningالمرافق إلى تعطیل اإلنذار الصوتي لنظام 

التأرجح).

یرات االھتزاز (اللمسیة)تحذ4.11

RD7200 RD8200تم تجھیز أجھزة تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق 
بنظام اھتزاز في المقبض، مما یوفر ردود فعل لمسیة للمستخدم عندما یكون 

اإلنذار نشًطا.

سیھتز المقبض لتحذیر المستخدم من الكابالت / األنابیب الضحلة وحالة الحمل 
التأرجح.الزائد وتحذیر 

تعد ھذه میزة أمان ویمكن أن تكون مفیدة في البیئات الصاخبة.

وظیفة Vibrationمع تمكین RD7200یتم شحن محددات مواقع 
Feedback (التغذیة االھتزازیة) بصورة افتراضیة؛ یمكن تعطیل ھذه التقنیة

 Swing Warningمن خالل الوصول إلى قائمة التحذیر من التأرجح 
(‘VALRT’) وضبطھا علىOFF."إیقاف التشغیل"

اإلضاءة الخلفیة4.12

یتمیز جھاز اإلرسال وجھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق بإضاءة خلفیة 
یتم التحكم في اإلضاءة الخلفیة لجھاز عند الحاجة.LCDلتحسین رؤیة شاشة 

وال تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق بواسطة مستشعر اإلضاءة المحیطة
تتطلب أي تعدیل من قبل المستخدم.

لجھاز اإلرسال عندما تضغط على أي LCDیتم تنشیط اإلضاءة الخلفیة لشاشة 
سیتم إیقاف تشغیل اإلضاءة الخلفیة تلقائیًا بعد بضع دقائق.مفتاح.

4.13™autoSideStep

یمكن استخدام جھاز إرسال اإلشارات للتوصیة بتردد متعدد األغراض لتحدید 
كن من أجل تنفیذ المھمة المطلوب القیام بھا عن طریق قیاس المعاوقة في األما

الكابل أو األنبوب المستھدف.

على تحسین دقة تحدید األماكن وذلك بتحدید أفضل ™SideStepautoیساعد 
على إطالة عمر البطاریة.SideStepautoكما یمكن أن یساعد إشارة.

إال على وضع التوصیل المباشر.SideStepautoال یعمل 

SideStepautoاستخدام 

:SideStepautoلتمكین 

ِصل جھاز اإلشارة إلى المرفق، ثم

للدخول في القائمة.اضغط على المفتاح 1

.أو  باستخدام المفتاحین OPT Fمرر إلى قائمة 2

.OPT Fللدخول إلى قائمة اضغط على المفتاح 3

.STARTحتى تظھر أو مرر باستخدام المفتاحین 4

.OPTFواخرج من قائمة SideStepautoلبدء اضغط المفتاح 5

للخروج من القائمة.اضغط على المفتاح 6

لكل توصیل مباشر یستخدم خیار SideStepautoیجب تمكین مالحظة:
START یُمكن للمستخدم في أي وقت تغییر التردد یدویًا باستخدام المفتاح  .

.

جھاز اإلرسال.خرج طاقة4.14

یدعم جھاز اإلرسال العدید من أوضاع إخراج الطاقة لمساعدتك في تحدید 
اإلعدادات المثلى لمتطلباتك مع المساعدة في إطالة عمر البطاریة.

ضبط خرج الطاقة

خطوات ضبط خرج الطاقة:

لزیادة خرج الطاقة أو تقلیلھ.أو اضغط على المفتاحین 1
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فقط)Tx-10التعزیز (طرازات 

یمكن أن یخرج أقصى طاقة خرج لھ.Tx-10یتیح التعزیز لجھاز اإلرسال 
ضبط وضع التعزیز بحیث یتم التشغیل لمدة زمنیة محددة.

خطوات تكوین إعدادات التعزیز:

للدخول في القائمة.اضغط على المفتاح 1

.أو (التعزیز) باستخدام المفتاحین  BOOSTمرر إلى قائمة 2

( التعزیز)BOOSTللدخول في قائمة اضغط على المفتاح 3

.أو (التعزیز) باستخدام المفتاحین BOOSTمرر إلى خیارات 4
دقیقة أو ضبط 20أو 15أو 10أو 5یمكنك اختیار فترات زمنیة مدتھا 

" من أجل التشغیل المستمر.ONوضع التشغیل "

BOOSTمن قائمة لقبول تغییراتك والخروج اضغط على المفتاح 5
(التعزیز)

للخروج من القائمة.اضغط على المفتاح 6

خطوات تمكین التعزیز:

قم أوًال بتكوین مدة التعزیز بإتباع اإلجراء المذكور أعاله1

في شاشة BOOSTحتى تظھر كلمة استمر في الضغط على المفتاح 2
LCD.لجھاز اإلرسال

بعد مرور المدة المحددة.سینھي جھاز اإلرسال تلقائیًا وضع التعزیز3

خطوات تعطیل التعزیز:

لتعطیل التعزیزاضغط على المفتاح 1

" في Ecoوضع التوفیر االقتصادي "4.15
جھاز اإلرسال

، یمكنك Tx-10و Tx-5عند استخدام الخالیا الجافة القلویة في طرازي اإلرسال 
االقتصادي التوسع في االستخدام الفعال للبطاریات عن طریق تمكین الوضع 

"Eco."

في الوضع االقتصادي، ینخفض خرج الطاقة لجھاز اإلرسال عندما ال تتمكن 
البطاریات من توفیر طاقة اإلخراج المطلوبة.

عندما یكون الوضع االقتصادي نشًطا ویتم تقلیل خرج الطاقة، تتبدل الشاشة بین 
" ومستوى طاقة اإلخراج الحالي.POWERالطاقة "

سال ثالث أصوات تنبیھ في كل مرة تنخفض فیھا الطاقة.سیصدر جھاز اإلر
سیستمر بعد ذلك في إصدار صوتین كل دقیقة بینما یعمل بمستوى طاقة منخفض.

" أو تعطیلھEcoخطوات تمكین الوضع االقتصادي "

للدخول في القائمة.اضغط على المفتاح 1

وأدخلھا أو باستخدام المفتاحین  BATTمرر إلى قائمة البطاریة 2

.عن طریق الضغط على المفتاح 

 ALKحتى تظھر كلمة او مرر عبر خیارات البطاریة باستخدام 3

.(قلویة)  اضغط على المفتاح 

واضغط على المفتاح ECOحتى ظھر كلمة أو استخدم 4
".Ecoلتمكین الوضع االقتصادي "

أو

لتعطیل  الوضع االقتصادي واضغط على المفتاح NORMحدد 
"Eco."

للخروج من القائمة.اضغط على المفتاح 5

الفولتیة القصوى4.16

في االستعماالت ذات المعاوقة العالیة مثل الكابالت ذات القطر الصغیر وأسالك 
التتبع وما إلى ذلك، قد یكون من الصعب أحیانًا الحصول على إشارة للتدفق عند 

یمكن أن تؤدي زیادة جھد الخرج لجھاز المباشر.استخدام طریقة االتصال 
اإلرسال إلى تضخیم مقدار اإلشارة المقترنة بالمرفق.

90فولت) أو بجھد عاٍل (30یمكن أن یعمل جھاز اإلرسال بجھد منخفض (
في وضع التشغیل العادي، سیعمل جھاز اإلرسال في وضع الجھد فولت).

المنخفض.

اإلرسال في وضع الجھد العالي، تأكد دائًما من عند تشغیل جھاز تحذیر:

إیقاف تشغیل جھاز اإلرسال عند توصیل أو فصل أسالك التوصیل المباشر.

فولت:90خطوات ضبط فولتیة الخرج القصوى على 

للدخول في القائمة.اضغط على المفتاح .1

.أو باستخدام المفتاحین  MAXVمرر إلى قائمة .2

MAXVللدخول في قائمة اضغط على المفتاح .3

HIGHعلى MAXVاضبط .4

.أو (مرتفع) باستخدام المفتاحین 

MAXVلقبول تغییراتك والخروج من قائمة اضغط على المفتاح .5

للخروج من القائمة.اضغط على المفتاح .6

عندما تكون في وضع الجھد العالي، سیعرض جھاز اإلرسال مثلثًا تحذیًرا من 
الجھد العالي.  

في كل مرة یتم فیھا إیقاف تشغیل جھاز اإلرسال، سیعود جھاز اإلرسال إلى 
اإلعداد االفتراضي للجھد المنخفض.

وضع القیاس4.17

یتمتع جھاز اإلرسال بالقدرة على توفیر قیاسات المعاوقة عن طریق تحدید 
المعاوقة الناتجة عبر المشابك التمساحیة المسننة لسلك التوصیل المباشر أثناء 

یمكن أن تكون ھذه القیاسات مفیدة عند تقییم شدة عیوب الطبقة االتصال بالمرفق.
من الممكن أیًضا قیاس الجھد المحتمل الذي قد یكون موجوًدا المغلفة للكابالت.

في المرافق للتحذیر من وجود جھد كھربي خطیر أو ضار.

یتم تمریرھا في في وضع القیاس، یُشتق القیاس من إشارة التیار المتردد التي 
المرفق من جھاز اإلرسال
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قیاسات المعاوقة والفولطیة

صل أسالك التوصیل المباشر بالمرفق وشغّل جھاز اإلرسال..1

وتنشیط MEASحتى یتم عرض اضغط مع االستمرار على المفتاح .2
رمز القیاس.

ستشیر شاشة جھاز اإلرسال اآلن إلى مستوى الجھد المقاس عبر وصالت 
التوصیل.

مرة واحدة وستشیر الشاشة إلى المقاومة المقاسة اضغط على المفتاح .3
عبر أسالك التوصیل.

سیتعرض رمز القیاس الرموز التالیة:

قیاسات المعاوقة والفولتیة13-4الشكل 

حتى تعود ، استمر في الضغط على المفتاح MEASللخروج من وضع .4
الشاشة إلى شاشة التشغیل العادیة.

المقاومة باستخدام التردد النشطقیاسات 

صل أسالك التوصیل المباشر بالمرفق وشغّل جھاز اإلرسال..1

حدد التردد وخرج اإلشارة المفضلیّن..2

مرة واحدة وستشیر الشاشة إلى المقاومة المقاسة اضغط على المفتاح .3
عبر أسالك التوصیل وأیًضا طاقة الخرج لجھاز اإلرسال.

واحدة للرجوع إلى شاشة التشغیل الرئیسیة مرةاضغط على المفتاح .4
العادیة.
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Section 5 -تحدید أماكن الكابالت واألنابیب

لمزید من المعلومات حول نظریة موقع الكابالت واألنابیب، .RD7200یقدم ھذا القسم مبادئ وتقنیات تحدید موقع مرافق الكابالت واألنابیب المدفونة باستخدام نظام 
www.radiodetection.comوالمتاحة للتنزیل مننظریة موقع الكابالت واألنابیب المدفونةراجع 

الترددات5.1

مجموعة متنوعة RD7200یدعم جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق 
من الترددات النشطة والسلبیة.

للحصول على قائمة كاملة بالترددات المدعومة، ارجع إلى ورقة بیانات 
.RD7200مواصفات جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق 

الترددات السلبیة

لبي من اإلشارات التي قد تكون موجودة في الموصالت یستفید اكتشاف التردد الس
حسب الطراز، تدعم أجھزة تحدید أماكن كابالت وأنابیب المعدنیة المدفونة.

والالسلكي, الطاقةحوالي ثالثة أنواع من الترددات السلبیة:RD7200المرافق 
. CPSوإشارات 

كانت موجودة في یمكنك اكتشاف ھذه الترددات بدون مساعدة جھاز إرسال إذا 
المرافق التي تقوم بمسحھا.

"™Power Filtersفالتر الطاقة "

أن تستفید من RD7200تتیح لك أجھزة تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق 
اإلشارات التناغمیة الموجودة في شبكات الطاقة.

للكابل عند وجود إشارات طاقة قویة أو متداخلة، یمكن أن یكون التتبع الدقیق 
" تحدید ™Power Filtersالمستھدف أمًرا صعبًا.  تتیح لك تقنیة فالتر الطاقة "

إذا كانت ھناك إشارة طاقة كبیرة واحدة تنبعث من مصدر واحد أو من كابالت 
یمكن بعد ذلك استخدام الخصائص التوافقیة المختلفة للخطوط متعددة موجودة.

.التي تم اكتشافھا لتعقب مسارھا وتمییزه

للخروج من وضع الطاقة عند الدخول في وضع الطاقة، اضغط على مفتاح 
والتمریر عبر خمسة فالتر طاقة متمایزة.  Radiodetectionالحساس في 

" Power Filterیسمح لك استخدام إشارة توافقیة فردیة صادرة من فلتر الطاقة "
ح اإلشارة اإلجمالیة أیًضا بتحدید أماكن خطوط الطاقة في المواقف التي قد تصب

فیھا كبیرة جًدا.

الترددات النشطة

یستطیع یتم تطبیق الترددات النشطة على موصل مدفون باستخدام جھاز اإلرسال.
جھاز اإلرسال تمریر اإلشارة من خالل ثالث طرق:

التوصیل المباشر

في االتصال المباشر، تقوم بتوصیل إخراج جھاز اإلرسال مباشرة بالمرفق.
ر جھاز اإلرسال بعد ذلك إشارة منفصلة بحیث یمكن تحدید الموقع باستخدام سیمر

ھذه ھي الطریقة المفضلة لتطبیق جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق.
وتمریر إشارة جھاز اإلرسال على المرفق وفي غالبیة التطبیقات ستطبق إشارة 

وقع.أقوى إلى المرفق، مما قد یزید من مسافة تحدید الم

لالتصال المباشر بمرفق لھ خصائص توصیلیة وال تسري فیھ طاقة:

أوقف تشغیل جھاز اإلرسال1

قم بتوصیل سلك التوصیل المباشر بمقبس ملحقات جھاز اإلرسال2

قص سلك التوصیل األحمر الواصل إلى المرفق للتأكد من نظافة المنطقة 3
المحیطة بالتوصیل وبناء اتصال إیجابي

درجة إلى 90توصیل األسود ألبعد مسافة ممكنة وعند قم بقص سلك ال4
الوصلة األرضیة أو نقطة التأریض المناسبة القریبة لضمان تحقیق اتصال 

إیجابي

شغّل جھاز اإلرسال5

ستعرض الشاشة رمز االتصال المباشر المتصل6

رمز سلك التوصیل المباشر1-5الشكل 

.8اإلشارة األخرى، راجع القسم لمزید من المعلومات حول ملحقات توصیل 

التوصیل المباشر بالموصالت التي یسري فیھا التیار من المحتمل أن تحذیر!

ینبغي أال یقوم بعمل التوصیالت المباشرة بالموصالت التي یسري فیھا یكون ممیتًا.

التیار سوى أفراد مؤھلین تماًما باستخدام المنتجات ذات الصلة التي تتیح التوصیل 

الخطوط التي تسري فیھا الطاقة.ب

یستطیع جھاز إرسال اإلشارات إخراج قیم جھد كھربي "فولتیة" من تحذیر!

توّخ الحذر عند التعامل مع التوصیالت المحتمل أن تكون ممیتة عن التعرض لھا.

الطرفیة وأسالك التوصیل والوصلة األرضیة، وأبلغ الفنیین اآلخرین العاملین على خط 

قم بتأمین محیط الموصالت المكشوفة لمنع مالمستھا دون قصد.الخطر و

قبل إجراء االتصال وقبل قطع TXتحذیر!  تأكد من إیقاف تشغیل جھاز اإلرسال 

االتصال المباشر الذي یؤدي إلى الخدمة.

الحث

في ھذا الوضع التشغیلي، یتم وضع جھاز اإلرسال على األرض فوق منطقة 
إذا لم یتم توصیل سلك توصیل مباشر أو مشبك إشارة ا.المسح أو بالقرب منھ

في ھذا الوضع، لن یتم بجھاز اإلرسال، فسوف ینتقل تلقائیًا إلى وضع الحث.

.توفیر الترددات المطبقة على وضع الحث إال عند الضغط على المفتاح 

بمجرد تنشیط جھاز اإلرسال سوف یقوم بحث اإلشارة بشكل عشوائي إلى أي 
مدفونة قریبة.موصالت

یرجى مالحظة أن ھذه اإلشارات ستكون محمولة جواً في الھواء، ومن المستحسن 
الحفاظ على المسافة بین جھاز اإلرسال وجھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب 

قد یلزم زیادة ھذه المسافة، خاصة إذا -قدًما على األقل 30أمتار / 10المرافق 
تم إجراء قیاسات العمق.

ك اإلشارةمشب

یمكن توصیل مشبك إشارة اختیاري بجھاز اإلرسال ویتم تثبیتھ حول كابل أو 
تعود طریقة تمریر إشارة جھاز اإلرسال أنبوب الستخدام إشارة جھاز اإلرسال.

ھذه بنفع كبیر خاصة في األسالك المعزولة التي یسري فیھا التیار وتقضي على 
تتوافر المشابك بأقطار تصل لى الكابل.الحاجة إلى فصل مصدر اإلمداد الواصل إ

مم.215بوصة/8.5إلى 

ال تثبت المشبك حول موصالت غیر معزولة یسري فیھا التیارتحذیر!

قبل وضع أو خلع المشبك حول أي كابل طاقة، تأكد أن المشبك متصل تحذیر!

بجھاز اإلرسال طوال الوقت.
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اختیار التردد من أجل الموقع النشط5.2

اختیار تردد اإلشارة عامالً مھًما للتتبع الفعال وتحدید الخطوط المدفونة، وال یعد 
لكي یتم استخدام األدوات البسیطة بواسطة یوجد تردد واحد یغطي كل الظروف.

موظفین غیر مؤھلین من الناحیة الفنیة نسبیًا، ال یوجد خیار سوى تقدیم حل وسط، 
دیم أداء جید في وضع الحث، ولكنھ لیس واختیار تردد واحد مرتفع بما یكفي لتق

یشیع استخدام مرتفعًا لدرجة أنھ سیتم ربطھ بسھولة خطوط غیر مرغوب فیھا.
للحصول كیلو ھرتز لھذه االستعماالت.33كیلو ھرتز و 8اإلشارات النشطة بین 

على معدات أكثر شموالً لحل المشكالت بواسطة فنیین أكفاء تقنیًا، یمكن توفیر 
یتم توضیح األمثلة النموذجیة لھذه األسباب وأسباب من الترددات.مجموعة

استخدامھا أدناه.

ھرتز512

ھرتز512إشارة نشطة 5.2الشكل 

ھذا التردد المنخفض ھو األكثر فائدة لتتبع الخطوط وتحدیدھا والكشف عنھا عبر 
ذلكولكنھ رغم ال یقترن بسھولة بالخطوط غیر المرغوب فیھا مسافات طویلة.

منخفض جًدا للحث، ویقع ضمن نطاق التداخل التوافقي لتردد الطاقة.

آالف ھرتز8

كیلو ھرتز8إشارة نشطة 5.3الشكل 

ھذا التردد المتوسط ھو أكثر إشارة مفیدة لألغراض العامة، فھو مرتفع بما یكفي 
للحث، ویقع خارج نطاق تداخل تردد الطاقة، ویتسم باقتران محدود بالخطوط 

أنھ قد ال یكون مرتفعًا بما یكفي لفرض إشارة قویة على خط صغیر إالمطلوبة، ال
القطر مثل كبالت االتصاالت .

ألف ھرتز33

كیلو ھرتز33إشارة نشطة 5.4الشكل 

یتم تطبیق وتمریر ھذا التردد العالي بسھولة عن طریق الحث على معظم 
یتحرك على خط قطره صغیر إنھاالخطوط، لذا فھو مفید جًدا للبحث األولي.

یتزاوج بسھولة أكبر مع الخطوط غیر المرغوب فیھا، ویفقد قوتھ ولكنھ رغم ذلك
على مسافات أقصر من الترددات المنخفضة.

كیلو ھرتز أو أكثر100

كیلو ھرتز100إشارة نشطة 5.5الشكل 

ذات الحث في الخطوط-یتعامل ھذا النطاق عالي التردد مع الحاالت الصعبة 
من السھل القطر الصغیر في التربة الرملیة الجافة وأطوال الكابالت القصیرة.

یتزاوج بسھولة مع الخطوط ولكنھ رغم ذلكجًدا تطبیقھ وتمریره عن طریق الحث 
غیر المرغوب فیھا، وال یتحرك بعیًدا.

اختیار التردد

لمزیٍد من من المھم تحدید التردد الصحیح أو المناسب الستعمالك الخاص.
, وھي ”نظریة موقع الكابالت واألنابیب المدفونة“المعلومات یرجى الرجوع إلى 

www.radiodetection.comمتاحة للتنزیل المجاني من الرابط 

خطوات تحدید أحد الترددات في جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب 
المرافق:

للتنقل بین الترددات المتاحةاضغط على المفتاح 1

واضغط على المفتاحین أو بدًال من ذلك، استمر في الضغط على المفتاح 2

للتنقل إلى أعلى أو أسفل في مجموعة متنوعة من التردداتأو 

في حالة تحدید الموقع باستخدام تردد نشط، یجب علیك أیًضا ضبط جھاز اإلرسال 
خراج التردد المطابق.الخاص بك إل

یمكنك تغییر تردد خرج جھاز اإلرسال یدویًا باستخدام لوحة مفاتیح أجھزة 
اإلرسال.

خطوات تحدید تردد خرج جھاز اإلرسال یدویًا:

للتنقل بین الترددات المتاحةاضغط على المفتاح 1

تتطلب بعض الترددات توصیل أحد الملحقات، على سبیل المثال  مالحظة:
، قبل إتاحة التردد."A-Frameث عن األعطال "الباح
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أوضاع الھوائي5.3

أربعة أوضاع للھوائي، مخصصة حصریًا لتحدید موقع RD7200یدعم نظام 
وھي:الكابالت واألنابیب، وتناسب استعمالك الخاص أو البیئة المحلیة.

وضع الذورة

+ وضع الذورة

:وضع القیمة اإلرشادیة

وضع القیمة الصفریة

الذورةوضع 

یوفر یوفر وضع الذروة الوضع األكثر حساسیة ودقة لقیاس الموقع والعمق.
یتعذر تعطیل وضع الذروة استجابة ذروة حادة مع انخفاض بسیط في الحساسیة.

باستخدام القائمة.

:LCDفي وضع الذروة، یتم عرض المؤشرات التالیة بواسطة شاشة 

العمق

التیار

قوة اإلشارة

البوصلة

تحدید وضع الذروة:خطوات

(وضع Peak modeحتى یتم عرض رمز اضغط على المفتاح 1

LCDعلى شاشة الذروة) 

سیتم عرض العمق والقیم الحالیة تلقائیًا، على الرغم من أنھ ال ینبغي مالحظة:
اعتبار ھذه القیم دقیقة حتى یصبح جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق 

.مباشرةفوق الخط المستھدف 

™+Peakوضع 

بین دقة الرسم البیاني لشریط الذروة واختیار أسھم  ™ Peakیجمع نموذج 
التوجیھ أو أسھم االتجاه الخالیة.

توفر أسھم التوجیھ إشارة مرئیة لالتجاه إلى المرفق المستھدف، وھي مصممة 
لتحدید  لتقربك من موضع الذروة بشكل أسرع، قبل استخدام الرسم البیاني للقمة 

المرفق المستھدف.

یسمح لك استخدام أسھم القیمة الفارغة بالتحقق من وجود تشویھ قبل تحدید نقطة 
معینة، ویجب استخدامھا عند الحاجة إلى قیاسات تحدید دقیقة.

التبدیل بین نوعي األسھم:

للتبدیل عندما تكون في وضع الذروة +، اضغط مع االستمرار على المفتاح 
ع السھم التوجیھي وسھو القیمة الفارغة.بین أنوا

یمكنك تحدید نوع السھم االفتراضي أیًضا في قائمة جھاز تحدید أماكن كابالت 
وأنابیب المرافق:

للدخول في القائمة.اضغط على المفتاح 1

.أو باستخدام المفتاحین ARROWمرر إلى قائمة 2

ARROWللدخول في قائمة اضغط على المفتاح 3

"القیمة التوجیھیة"  GUIDE"القیمة الصفریة" أو NULLمرر إلى خیارّي 4

.أو باستخدام المفتاحین 

مرتین للرجوع إلى الشاشة الرئیسیة لتحدید اضغط على المفتاح 5
المواقع.

عند استخدام األسھم التوجیھیة:

رافق على استخدم األسھم التوجیھیة لتوجیھ جھا تحدید أماكن كابالت وأنابیب الم
لتحدید موقع النقطة المركزیة للمرفق طول مسار الكابل أو األنبوب المستھدف.

المستھدف بدقة، على سبیل المثال لتمییز نقطة معینة أو إجراء قیاس مسح معین، 
استخدم الرسم البیاني الخاص بالقمة لتحدید موضع الذروة.

عند استخدام أسھم القیمة الصفریة:

سھم لوضع جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق فوق استخدم رؤوس األ
إذا لم تصل استجابة الذورة إلى الحد األقصى، فإن ".NULLالنقطة الصفریة "

إذا وصلت استجابة الذروة إلى الحد األقصى ھذا دلیل على وجود مجال مشوه.
جود بصورة لھا حیث تقع النقطة الصفریة، فإنھ ال یوجد تشویھ نھائیًا أو أنھ مو

محدودة جًدا.

:LCDفي وضع الذروة، یتم عرض المؤشرات التالیة بواسطة شاشة 

األسھم الیمنى والیسرى

قوة اإلشارة

البوصلة

التیار

العمق

خطوات تحدید وضع الذروة +:

+ (وضع الذروة +) Peakحتى یتم عرض رمز اضغط على المفتاح 1

LCDعلى شاشة 

وضع القیمة اإلرشادیة:

یوفر وضع التوجیھ أداءً جیًدا في المجاالت المشوھة ویوفر ثالثة مؤشرات لتوجیھ 
المستخدم نحو الخط المستھدف.

تصبح األسھم التناسبیة الیمنى والیسرى أقصر مع اقتراب جھاز تحدید أماكن 
كابالت وأنابیب المرافق من الھدف، وستتحرك إبرة الموضع المستھدف نحو 

تصل قراءة قوة اإلشارة أیًضا إلى أقصى قیمة لھا عندما سموقعھا المركزي.
یكون جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق أعلى الھدف.

قد یشیر أي انحراف عن جمیع المؤشرات الثالثة إلى موضع الھدف في نفس 
الموقع إلى وجود حقل مشوه.

في وضع التوجیھ، یتم عرض المؤشرات التالیة:

والیمنى التناسبیةاألسھم الیسرى

إبرة الموضع المستھدف

قوة اإلشارة

إشارة الكسب

البوصلة

التیار

العمق

خطوات تحدید وضع التوجیھ:

LCDعلى شاشة حتى یتم عرض رمز التوجیھ اضغط على المفتاح 

وضع القیمة الصفریة

یستخدم وضع القیمة الصفریة للتحقق من إشارة تحدید الموقع في بیئات بھا 
یعطي وضع القیمة الصفریة استجابة تشویش أو تشویھ محدود أو بدون تداخل.

فارغة عندما یكون مباشرة فوق الخط.

:LCDفي وضع القیمة الصفریة، یتم عرض المؤشرات التالیة بواسطة شاشة 
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:قوة اإلشارة

.البوصلة

.األسھم الیمنى والیسرى

خطوات تحدید وضع القیمة الصفریة:

حتى یتم عرض رمز وضع القیمة الصفریة اضغط على المفتاح 1
LCDعلى شاشة 

یمكن أن تكون االستجابة الحادة والصفریة أسھل في االستخدام من استجابة الذروة 
ولكنھا عرضة للتشویش وال یجب استخدامھا لتحدید الموقع، إال في المناطق التي 

ال یوجد فیھا تشویش.

داًء محّسنًا في مثل ھذه الظروف بینما یمكن لوضع الذورة یوفر وضع التوجیھ أ
+ الجمع بین مخطط خط الذروة مع أسھم التوجیھ لدمج أدوات تحدید الموقع 

السریعة والدقیقة.

البوصلة5.4

مؤشًرا مرئیًا التجاه الكابل أو األنبوب أو المسبار المستھدف.LCDتوفر بوصلة 
Radio"الطاقة" و Powerناء البوصلة متاحة لجمیع الترددات باستث

"السلبي".Passive"الالسلكي" و 

التعقب5.5

یمكن تسریع تتبع الخط عن طریق تبدیل جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب 
المرافق إلى وضع التوجیھ.

حرك جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق إلى الیسار والیمین أثناء المشي 
أثناء إبرة الموضع المستھدف مباشرة فوق الخط.على طول مسار الخط لوضع 

قیامك بتحریك جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق فوق الخط، سیشیر 
السھمان األیمن واألیسر (والنغمة المصاحبة) إلى ما إذا كان الخط المستھدف 

على یسار أو یمین جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق.

لدقیقموضع التحدید ا5.6

تحدید موقع الخط المستھدف في وضع الذورة، أو الذروة +، یحدد بدقة موضع 
ابدأ بإخراج الخط المستھدف بعد أن یتم تتبعھ ویكون موضعھ معروفًا تقریبًا.

طاقة متوسطة من جھاز اإلرسال، وتردد متوسط على جھاز اإلرسال وجھاز 
رة، أو الذروة + على جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق، ووضع  الذو

تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق.

٪ تقریبًا 50اضبط حساسیة جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق على 

أوبالضغط على مفتاح 

مالحظة: قد یكون من الضروري ضبط مستوى الحساسیة طوال مراحل التحدید 
الشریطي على نطاق واسع.الدقیق للموضع للحفاظ على الرسم البیاني

عندما یكون الھوائي عمودًیا على الخط، حرك حركة مستعرضة عبر 1
حدد النقطة التي تعطي أقصى استجابة.الخط.

بدون تحریك جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق، أدره في األنحاء 2
توقف عند النقطة التي تعطي أقصى القریبة إذا كان یتحرك على محور.

تجابة.اس

أمسك جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق رأسیًا مع الھوائي فوق 3
األرض تماًما وحرك جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق من جانب 

توقف عند النقطة التي تعطي أقصى استجابة.إلى آخر عبر الخط.

.3و 2مع اقتراب طرف الھوائي من األرض، كرر الخطوتین 4

مة ممیزة على الموضع واتجاه الخط.ضع عال5

كرر خطوات اإلجراء لزیادة دقة التحدید.

إذا كنت تستخدم وضع الذروة +، فانتقل إلى األسھم الخالیة بالضغط مع االستمرار 

بدًال من ذلك تحول إلى وضع ھوائي القیمة الصفریة..على المفتاح 

عثور على موضع القیمة حّرك جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق لل
إذا كان موضع النقطتین الذروة و القیمة الصفریة متوفاقًا، فیمكن الصفریة.

ال یكون التحدید الموضعي دقیقًا إذا لم افتراض أن التحدید الموضعي دقیق.
موضع تتطابق العالمات، لكن كلتا  العالمتان ستظھر خطأ في نفس الجانب.

ن موضع الذورة.الخط الحقیقي سیكون قریًبا م

یقع الخط على بُعد نصف المسافة إلى الجانب اآلخر من موضع الذروة مثل 
المسافة بین مواضع الذروة والقیمة الصفریة .

والبحثالمسح الدقیق 5.7

ھناك عدد من التقنیات المتاحة لتحدید أماكن أي خطوط غیر معروفة في منطقة 
یعد استخدام ھذه التقنیات أمًرا مھًما بشكل خاص قبل إجراء أي أعمال حفر ما.

للمساعدة في ضمان عدم تلف الخطوط المدفونة.

المسح الدقیق السلبي

"الطاقة" أو Powerإشارات یتم استخدام المسح الدقیق السلبي لتحدید موقع 
Radio الالسلكي" أو"CPS.التي قد تنبعث من الموصالت المدفونة

خطوات تنفیذ المسح الدقیق السلبي:

لتحدید التردد السلبي الذي ترغب في تحدید اضغط على المفتاح 1
یمكنك االختیار من التردد السلبیة التالیة (حسب الطراز):موقعھ.

الطاقة
الالسلكي
CPS(نظام الحمایة الكاثودیة)

ضبط الحساسیة إلى الحد األقصى؛ تقلیل الحساسیة للحفاظ على الرسم 2
البیاني الشریطي على نطاق واسع عند وجود استجابة ما.

تحرك حركة مستعرضة في المنطقة في بحث الشبكة مع التحرك بخطى 3
مریح مع ثابتة، وأمسك جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق بشكل

الھوائي بما یتماشى مع اتجاه الحركة وعند الزوایا الیمنى ألي خطوط یمكن 
عبورھا.

التحدید الموضعي الدقیق لمؤشري الذروة والقیمة الصفریة:5.3الشكل 

التحدید الموضعي الدقیق لخط مستھدف:5.2الشكل 
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المسح الدقیق السلبي:5.4الشكل 

توقف عندما ترتفع استجابة جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق لإلشارة 
بعالمة.حدد موضع الخط تحدیًدا دقیقًا وقم بتمییز موضعھ إلى وجود خط ما.

استئنف بحث الشبكة في المنطقة.تتبع الخط خارج المنطقة الجاري البحث فیھا.

ھرتز.50/60في بعض المناطق، قد یكون ھناك قدر مربك من إشارات الطاقة 
بوصة عن األرض 2مم / 50ارفع جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق 

" Powerبدیل من وضع الطاقة "للتواستمر في المسح، أو استخدم المفتاح 
" لتمییز الخطوط الفردیة.Power Filtersواستخدم فالتر الطاقة "

قم بتبدیل جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق إلى الوضع الالسلكي 
"Radio Mode." قم بزیادة الحساسیة إلى الحد األقصى وكرر إجراء بحث

د الموضعي الدقیق ألي خطوط موجودة قم بالتحدیالشبكة أعاله فوق المنطقة.
وتمییزھا وتتبعھا.

في معظم المناطق ولیس جمیعھا، سیحدد وضع الالسلكي الخطوط التي ال تنبعث 
منھا إشارات الطاقة ویجب إجراء بحث في الشبكة في وضعي الطاقة والالسلكي.

البحث الحثي

خطوط غیر المعروفة.إجراء البحث الحثي ھو تقنیة أكثر تحدیًدا لتحدید موقع ال
یتطلب ھذا النوع من البحث جھاز إرسال وجھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب 

یُشار إلى ھذا النوع من البحث باسم "عملیة مسح یقوم المرافق وشخصین اثنین.
قبل بدء عملیة المسح، حدد منطقة البحث واالتجاه المحتمل بھا شخصان اثنان".

تأكد من تشغیل جھاز اإلرسال في وضع الحث..للخطوط التي تعبر المنطقة

البحث الحثي:5.5الشكل 

یقوم الشخص األول بتشغیل جھاز اإلرسال والشخص الثاني یقوم بتشغیل جھاز 
یقوم جھاز اإلرسال بحث إشارة على تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق.

باستخدام جھاز تحدید أماكن الخطوط أثناء مرورھا فوقھا ثم یتم اكتشاف الخطوط 
15كابالت وأنابیب المرافق على مسافة مناسبة بعیًدا عن جھاز اإلرسال (حوالي 

على الرغم من أن ھذا یعتمد على مستوى قوة الحث -قدًما 50متًرا / 
المستخدمة.)

أمسك جھاز اإلرسال بطولھ بمحاذاة االتجاه المفترض ألي خطوط.

تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق في بدایة یحمل الشخص الثاني جھاز 
المنطقة المراد البحث عنھا مع ھوائیات تحدید الموقع بزوایا قائمة على االتجاه 

اضبط مستوى حساسیة جھاز تحدید أماكن كابالت المحتمل للخطوط المدفونة.

وأنابیب المرافق على أعلى مستوى ممكن دون أن یلتقط جھاز تحدید أماكن 
ت وأنابیب المرافق أي إشارات محمولة جواً مباشرة من جھاز اإلرسال.كابال

عندما یكون جھاز اإلرسال وجھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق في 
یقوم المشغل باستخدام الخط، یبدأ كال المشغلین في التحرك لألمام بشكل متواٍز.

لخلف ولألمام، مع الحفاظ جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق بمسحھا ل
على جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق عمودیًا، حیث یتقدمان بالتوازي 

تسمح ھذه الطریقة بمحاذاة جھاز اإلرسال وجھاز تحدید أماكن مع جھاز اإلرسال.
كابالت وأنابیب المرافق والخط المدفون.

ة أسفلھ مباشرةً، والتي یطبق جھاز اإلرسال أقوى إشارة على الخطوط الموجود
قم بتحریك توجد بعد ذلك باستخدام جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق.

جھاز اإلرسال من جانب إلى آخر إلنشاء أعلى إشارة تشیر إلى أن جھاز اإلرسال 
یقع أیًضا فوق الخط (الخطوط) مباشرةً.

خدام جھاز تحدید أماكن حدد التأریض عند نقطة كل إشارة ذروة تم اكتشافھا باست
كرر البحث على طول أي مسارات أخرى محتملة كابالت وأنابیب المرافق.

بمجرد تحدید مواضع أي خطوط، قم بعكس المواضع، ثم ضع جھاز للخطوط.
اإلرسال فوق كل خط وعلى طول امتداده، وتتبع الخط خارج منطقة البحث.
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إزالة اإلشارات وحثھا من جدید 5.8
"Nulling Out"

في بعض األحیان یكون من الممكن إخفاء بعض المرافق بسبب مرافق أخرى 
ویمكن أن یحدث ھذا عندما یكون واحد أو أكثر من المرافق على مقربة من 

في بعض االستعماالت والمناطق بعضھا البعض أو عندما تنبعث إشارات أقوى. 
ین بالتخلص من إشارة " للمشغلNullingالمزدحمة، تسمح تقنیة إزالة اإلشارات "

الحث أسفل جھاز اإلرسال مباشرةً، ولكن في نفس الوقت یتم حث إشارة جھاز 
اإلرسال على المرافق األخرى القریبة التي لم یكن من الممكن تحدید موقعھا في 

السابق

تاثیر إزالة اإلشارات وحثھا من جدید6-5الشكل 

االستعانة بشخصیّن اثنینأسلوب إزالة اإلشارات وحثھا من جدید مع 

ضع جھاز اإلرسال بالقرب من الخدمات التي ترغب في تتبعھا .1

(یمكن استخدام مسح مواٍز لھذا الغرض) وباستخدام جھاز تحدید 

قدًما تقریبًا 30م / 10أماكن كابالت وأنابیب المرافق على مسافة 

من جھاز اإلرسال، حدد أقوى إشارة.

تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافقیتم ضبط الحساسیة في جھاز .2

% تقریبًا75بحیث تصل استجابة الشكل البیاني الشریطي إلى 

حرر ذراع الدعم الجانبیة..3

مع وجود جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق فوق مركز .4

اإلشارة، یجب على المشغل الثاني أن یمسك جھاز اإلرسال عند 

حیث یشیر -رسال على جانبھ مستوى الخصر، مع وجود جھاز اإل

ذراع الدعم إلى األسفل.

جانب إلى جانب للحصول یتم بعد ذلك تحریك ذراع اإلرسال  من .5

على موضع "صفري" بین إشارتین قابلتین لالكتشاف؛ وینبغي بعد 

ذلك خفض جھاز اإلرسال تجاه األرض مع إبقائھ في الموضع 

"الصفري".

لي عن النطاق الصفري على مستوى األرض، نبحث بشكل مثا.6

"Null قد یلزم تعدیل 2مم / 50" بما ال یزید عرضھ عن)"

الحساسیة على جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق لتحقیق 

ذلك).

".Nullمع ترك جھاز اإلرسال على األرض في النقطة الصفریة ".7

یستخدم جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق للتحقق من 

إشارات إضافیة على جانبي اإلشارة `ذات القیمة الصفریة وجود

"Nulled."

جھاز اإلرسال عبر فقد یتم تدویر غیر مستویة، إذا كانت األرض.8

خط الخدمة بشرط أن یظل ذراع دعم التحریر متجًھا ألسفل.

(سیعمل ذلك على تحسین ثبات الوحدة)

واحدأسلوب إزالة اإلشارات وحثھا من جدید بواسطة شخص

المسح بواسطة شخص واحد-إزالة اإلشارات وحثھا من جدید 6-5الشكل 

ضع جھاز اإلرسال على جانبیھ باستخدام ذراع الدعم الجانبي..1

امسح المنطقة المحیطة بجھاز اإلرسال بحیث یكون یكون جھاز .2
قدًما بعیدا عنھا.30أمتار/10االستقبال على مسافة 

15أمتار / 5بمسافات فاصلة قدرھا غیّر موضع جھاز اإلرسال .3
2قدًما حول المنطقة وكرر الخطوة 

توقف عند وجود استجابة.4

نفذ التحدید الموضعي الدقیق وقم بتمییز أي خطوط.5

تتبع الخطوط خارج المنطقة الجاري البحث فیھا..6
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Section 6 -قراءات العمق وقراءات التیار

™TruDepthتقنیة 6.1

عمقًا تلقائیًا RD7200یوفر جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق 
للكابالت واألنابیب والمسبارات المدفونة وعندما یتم توجیھ جھاز تحدید أماكن 

كابالت وأنابیب المرافق بشكل صحیح فوق الخط المستھدف أو المسبار.

اءات الحالیة أیًضا في وقت واحد إذا كان جھاز تحدید أماكن یتم عرض القر
كابالت وأنابیب المرافق موجًھا بشكل صحیح (المیزة غیر متوفرة في أوضاع 

التردد السلبي أو المسبار).

یتم عرض قراءات العمق والتیار الكھربي تلقائیًا في وقت واحد، ولكن إذا لم یكن 
ب المرافق موجًھا بشكل صحیح، فلن یتم عرض جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابی

القراءة.

یختلف مدى العمق والدقة اعتماًدا على البنیة التركیبیة ونوع المرفق  المستھدف 
(مثل الكبل أو األنبوب أو المسبار) وعمقھ والعوامل البیئیة الخارجیة مثل 

الضوضاء الكھرومغناطیسیة وظروف األرض والتشویش.

تحذیر!  تخضع دقة قیاس العمق لعدد من العوامل والمقصود منھا أن تكون دلیالً 

اتبع دائًما ال تستخدم أبًدا قیاس العمق لتحدید أعماق الحفر المیكانیكیة.توجیھیًا فقط.

اإلرشادات المحلیة للحفر اآلمن.

تشاف یتم عادةً اكیكون قیاس العمق في مركز األنبوب أو الكابل أو المسبار.
أفضل القراءات من خرج اإلشارات "النشطة" بواسطة جھاز اإلرسال بدالً من 

المصادر السلبیة.

قادر على تحدید عمق RD7200جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق 
ومع ذلك، فإن اإلشارات الكبل عند تحدید موقع بعض إشارات الطاقة السلبیة.

ءمة لقیاس العمق ألن الدقة یمكن أن تتأثر السلبیة في الخطوط تكون أقل مال
على سبیل المثال بسبب وجود اإلشارة السلبیة على أكثر من خط -بالتشویش 

واحد.

ال تقم بإجراء قیاسات العمق بالقرب من االنحناءات أو نقاط اإلنحناء في تحذیر!

دقة.قدًما) من منعطف للحصول على أفضل 16أمتار (5اذھب على األقل الخط.

لكشف الموصالت والمسبارات المدفونةTruDepthتقنیة 

والبوصلةTruDepthتقنیة 

RD7200من المھم مالحظة أن جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق 
سیعرض فقط العمق والتیار (في األوضاع القابلة للتطبیق) عندما یكون جھاز 

شكل صحیح فوق الخط أو الكابل تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق موجًھا ب
للتأكد من توجیھ جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب أو المسبار المستھدف.

المرافق بشكل صحیح، استخدم میزة البوصلة.

عند تحدید موقع الخطوط، تأكد من أن عرض البوصلة في وضع اتجاه الشمال / 
الجنوب.

تأكد من أن عرض البوصلة في )، 8.5عند تحدید موقع المسبارات (انظر القسم 
اتجاه الشرق / الغرب.

أخذ قراءة العمق:6.1الشكل 

لتقلیل اإلشارة إلى الحد األدنى لتقلیل تشوه اإلشارة، ال تقم بتمریر اإلشارة بالحث.
إذا كان التوصیل المباشر أو كان تثبیت اإلشارة غیر ممكن، ضع جھاز اإلرسال 

قدًما) على األقل من نقطة أي قیاسات للعمق.، 50(متًرا 15في الحث على بُعد 
ال تقم بتمریر اإلشارة بالحث.

قد ال تكون قیاسات العمق دقیقة إذا كان ھناك تشویش مسموع أو إذا اقترن جزء 
من إشارة جھاز اإلرسال بخط قریب.

" إلى Null" مع وضع القیمة الصفریة"Peakیشیر تأكید تزامن موضع الذروة "
ع مناسب لعمل تقدیر للعمق.أن الموض

قراءات العمق:6.2الشكل 

 حدد موضع الخط المستھدف تحدیًدا دقیقًا باستخدام جھاز تحدید أماكن
كابالت وأنابیب المرافق

 ،تحقق من أن جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق فوق الخط مباشرة
تحدید أماكن وأن الھوائیات مضبوطة في زوایا قائمة علیھ وأن جھاز

اضبط مستوى الحساسیة لجعل مؤشر كابالت وأنابیب المرافق عمودي.
٪50الرسم البیاني الشریطي یقارب 

إذا بدا أن األرض ینبعث منھا مجال قوي، ربما بالقرب من إحدى المحطات 
الالسلكیة، فتحقق من العمق عن طریق الضغط على الجزء السفلي من الھوائي 

ق األرض وطرح ھذه القراءة من العمق الموضح.بوصة) فو2مم (50

التحقق من صحة قیاسات العمق6.2

تحقق من قراءة العمق المشكوك في صحتھا أو ذات األھمیة الحرجة برفع جھاز 
بوصة) 2مم (50تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق فوق األرض بمسافة 

فھذا مؤشر جید على صحة إذا زاد العمق المقاس بنفس المقدار، وتكرار القیاس.
قراءة العمق.

عند تحدید موضع موصل أو مسبار معین، یجب أن تكون قیاسات العمق دقیقة 
ومع ذلك، قد ال تعرف دائًما ما إذا كانت ٪ إذا كانت الظروف مناسبة.3± بنسبة 

الظروف مناسبة لذلك یجب استخدام التقنیات التالیة للتحقق من القراءات ذات 
حرجة:األھمیة ال

) أقدام) إلى 6تحقق من أن مسار الخط مستقیم لمسافة ال تقل عن مترین
أي من جانبي نقطة القیاس.

 متًرا من جھاز 15تحقق أن استجابة اإلشارة ثابتة بشكل معقول على مسافة
اإلرسال وقم بإجراء قیاسات للعمق على جانبي النقطة األصلیة.



© 2021 Radiodetection Ltd27

إشارة قویة في نطاق متر إلى تأكد من عدم وجود خطوط متجاورة تحمل
ھذا ھو المصدر األكثر شیوًعا أقدام) من الخط المستھدف.6إلى 3مترین (

لخطأ قیاسات العمق حیث أن اإلشارة القویة المقترنة بخط مجاور یمكن أن 
٪.50± تؤدي غالبًا إلى خطأ بنسبة 

ضع قم بإجراء عدة قیاسات للعمق في نقاط تم إزاحتھا قلیالً عن المو
سیكون المؤشر األكثر ضحالة ھو األكثر دقة وسیشیر الظاھري للخط.

أیًضا إلى موضع الخط بدقة أكبر.

التحقق من دقة العمق

تصف ھذه الفقرة عدة طرق سریعة وسھلة للتحقق من أن قراءة العمق الظاھرة 
على جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق عند استخدامھا للعالمات أو 

وصالت واألحواض تكون ضمن الحدود المقبولة.الم

راجع ھذا إذا كنت تحصل على قراءات غیر دقیقة للعمق من كابل أو أنبوب بینما 
قد تكون قراءات العمق غیر الدقیقة ناتجة عن أنت تعرف العمق التقریبي لھ.

التقاط جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق إشارة أقوى مثل كبل آخر أو
أنبوب یمتد بالتوازي القریب مع األنبوب أو الكابل المستھدف.

ھناك طریقتان للتحقق من معایرة جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق في 
تتطلب كلتا الطریقتین استخدام جھاز إرسال:المجال المیداني.

1الطریقة 

مم أو 500بوصة / 18ضع جھاز اإلرسال أعلى جسم غیر معدني، بارتفاع 
شغّل جھاز اإلرسال في وضع أكثر، فوق األرض وبعیًدا عن أي خطوط مدفونة.

أمسك جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق مع وضع الشفرة في الحث.
وضع أفقي وموجھ نحو مقدمة جھاز اإلرسال وعلى بُعد خمسة أمتار تقریبًا من 

مقدمة جھاز اإلرسال.

كابالت وأنابیب المرافق.شغّل جھاز تحدید أماكن 1

حدد نفس التردد المحدد في جھاز اإلرسال ولكن تأكد من أن ھذا التردد ھو 2
نفسھ في وضع جھاز اإلرسال.

حرك جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق من الیسار إلى الیمین 3
وعندما تكون قراءة الرسم البیاني في ذروتھا، الحظ العمق كما ھو موضح 

قم بقیاس المسافة من قاعدة تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق.في جھاز
جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق إلى مركز جھاز اإلرسال 

باستخدام شریط قیاس.

قارن ھذه القراءة بقراءة العمق في جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب 4
المرافق.

أنابیب المرافق دقیقًا إذا كان الفرق بین یمكن اعتبار جھاز تحدید أماكن كابالت و
قراءة العمق في جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق والمسافة المقاسة 

٪.10بالشریط أقل من 

2الطریقة 

مرر إشارة على كابل أو أنبوب لھ عمق معروف.1

حدد موقع الكابل أو األنبوب؛ سیعرض جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب 2
تلقائیًا.LCDالمرافق العمق على شاشة 

قارن قراءة العمق على جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق بالعمق 3
الفعلي.

تخضع دقة قیاس العمق لعدد من العوامل والمقصود منھا أن تكون دلیالً مالحظة:
توّخ الحذر عند إجراء أي أعمال حفر.ھیًا فقط.توجی

قراءات التیار الكھربي6.3

الكشف عن مرفق ما باستخدام قیاسات التیار الكھربي

یساعد قیاس القیمة الحالیة على الخط في تأكید الكشف عن الخط وتحدیده وقد 
یوفر معلومات حول حالة عزل الكابل أو طالء األنابیب.

ر الكھربينبذة عن قیاسات التیا

تقل شدة التیار كلما یمرر جھاز اإلرسال إشارة أو تیاًرا على الخط المستھدف.
یعتمد معدل االنخفاض ھذا على نوع زادت المسافة بعیًدا عن جھاز اإلرسال.

بغض النظر عن نوع الخط والتردد المستخدم، یجب أن الخط وظروف التربة.
یشیر فاضات أو تغییرات مفاجئة.یكون معدل النقصان منتظًما دون حدوث انخ

أي تغییر حاٍل مفاجئ أو غیر متوقع إلى أن الخط أو حالتھ قد تغیرت.

في المناطق المزدحمة، حیث یوجد أكثر من خط واحد، قد یكتشف جھاز تحدید 
مجاور تقترن بھ أماكن كابالت وأنابیب المرافق أحیانًا إشارة أقوى من خط 
على الرغم من أن اإلشارة أو تشترك في تأریض مشترك ألنھ أقرب إلى السطح.

القیاس الحالي یعوض العمق، فإن استجابة اإلشارة ستقل كلما زاد العمق.

الخط الذي یظھر أعلى قیاس للتیار ،ولیس الخط الذي یعطي أقوى استجابة، ھو 
ھاز اإلرسال بھ.الخط المستھدف الذي تم توصیل إشارة ج

سیشیر یوفر قیاس التیار معلومات مفیدة حول موضع االنحناءات والتقاطعات.
قیاس التیار بعد نقطة اإلنطالق إلى الخط الرئیسي الذي یسحب تیاًرا أكبر على 

امتداد طولھ األكبر.

قراءات التیار الكھربي3-6الشكل 
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أخذ قراءات التیار الكھربي6.6-4-6الشكل 

تمریر إشارة جھاز إرسال

توصیل إشارة جھاز اإلرسال أو تثبیتھا أو حثھا على الخط المستھدف بنفس یمكن 
الطریقة التي یتم بھا تمریر إشارة تتبع الخط.

التوصیل المباشر بالموصالت التي یسري فیھا التیار من المحتمل أن تحذیر!
ھا ینبغي أال یقوم بعمل التوصیالت المباشرة بالموصالت التي یسري فییكون ممیتًا.

التیار سوى أفراد مؤھلین تماًما باستخدام المنتجات ذات الصلة التي تتیح التوصیل 
بالخطوط التي تسري فیھا الطاقة.

قیاسات التیار الكھربي

حدد موضع الخط تحدیًدا دقیقًا وتأكد من دقة نقطة الذروة باستخدام أسھم القیم 
وأنابیب المرافق فوق الخط تحقق من أن جھاز تحدید أماكن كابالت الصفریة.

مباشرة، وأن الھوائیات مضبوطة في زوایا قائمة علیھ وفي وضع عمودي؟

سیقوم جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق تلقائیًا بتقدیر وعرض العمق 
.LCDعلى شاشة 

إذا كانت دقة القراءة قد تؤدي اإلشارة المقترنة بخط قریب إلى تشویھ دقة القیاس.
وك في صحتھا، فقم بمسح المنطقة للتحقق مما إذا كانت الخطوط األخرى مشك

إذا تسببت اإلشارات األخرى في حدوث أي المجاورة تنبعث منھا اإلشارة.
تشویش، فقد یكون من الضروري إجراء قیاس التیار عند نقطة أخرى على طول 

الخط.

ستخدام الھوائیات كال الھوائیین ضروریان إلجراء القیاس الحالي وال یمكن ا
نظًرا ألن القیاس الحالي اإلضافیة لتحدید المواقع مثل المشبك العادي أو المسماع.

یمثل دالة للعمق، فھو متاح فقط في أوضاع تحدید الموقع النشطة.

القراءات الحالیة باستخدام إشارات جھاز اإلرسال:6.7الشكل 
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Section 7 -ألماكنأسالیب تحدید ا

تحدید المرافق المستھدفة7.1

الحث

إذا كانت ھناك عدة موصالت تعمل بالتوازي، وال یمكن توصیل جھاز إرسال، 
استأنف الخطوات كما یلي:فقد یتم تحدید مكان كل خط على حدة.

قم بإجراء مسح للمنطقة للعثور على أماكن وعدد الموصالت في المنطقة.1

االتجاه الذي تسیر فیھ الموصالت.حدد 2

خطوات تتبع الخطوط:

حدد وضع الحث في جھاز اإلرسال.1

حدد نفس التردد في جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق.2

ضع جھاز اإلرسال على جانبھ وبالتحاذي مع الموصل3

تأكد من أن الموصل أسفل جھاز اإلرسال مباشرة4

اإلشارة حثھا من جدید" مباشرة أسفل جھاز اإلرسال، سیؤدي ھذا إلى "إزالة 5
وعدم وضع أي إشارة على ھذا الموصل، وتمكین تحدید أماكن الموصالت 

األخرى

حدد مكان كل موصل وقم بتمییز موضعھ بعالمة.6

حّرك جھاز اإلرسال ألسفل المسار واستمر في تحدید الموقع ووضع 7
عالمات التمییز.

ة البحث حتى یمكن تحدید موقع الھدف بدقة.تتبع كل موصل خارج منطق8

االقتران غیر المرغوب لإلشارات

یُعد االقتران غیر المرغوب فیھ لإلشارة من الخط المستھدف إلى خط قریب آخر 
حیث إنھ یؤدي إما إلى خطأ في الموضع الممیز من أكثر مشكالت الموقع شیوًعا.

ال یمكن تجنب درجة الخطأ.بعالمة وعمق الخط المستھدف أو إلى تمییز الخط
معینة من االقتران في كثیر من المواقف، ولكن ھناك طرقًا یستطیع من خاللھا 

أي مستخدم حریص تقلیل االقتران وزیادة موثوقیة الموقع.

.یمكن أن تقترن اإلشارة بأكثر من خط واحد تجنب تمریر اإلشارة بالحث
رة عندما یكون ذلك ممكنًا.استخدم مشبك اإلشامباشرة من جھاز اإلرسال.

.حدد النقاط التي قد ترتبط فیھا الخطوط أو تكون قریبة من بعضھا البعض
على سبیل المثال، إذا تم ربط اعمل على ھذه النقاط بدالً من االبتعاد عنھا.

أنابیب الغاز والمیاه داخل مبنى ما، فقم بتمریر اإلشارة على الصمامات أو 
ولیس في المبنى.نقاط الوصول في الطریق

 قم بتقلیل االقتران بخط متواٍز باستخدام تردد إشارة منخفض حیثما كان ذلك
متاًحا

.استخدم وصلة ذات طرفین لتخطي العودة أعد تدفق اإلشارة على خط آخر
إلى التأریض إن أمكن

 اختر نقطة تمریر إشارة یكون فیھا الخط أبعد ما یكون عن الخطوط
منطقة مزدحمةاألخرى ولیس في 

 عند استخدام اتصال أحادي الطرف، ضع الوصلة األرضیة بعیًدا عن الخط
المستھدف قدر اإلمكان وبعیًدا عن الخطوط المدفونة األخرى

 تجنب استخدام الھیاكل الحالیة للوصالت األرضیة؛ قد یتم ربط خطوط
مدفونة أخرى بھا

لتوصیل قد یؤدي التوصیل األرضي السیئ أو مجرد وضع طرف ا
األرضي على السطح بزاویة قائمة على الخط إلى اقتران أقل مقارنة 

بالتأریض الجید بشرط عدم الحاجة إلى التتبع لمسافات طویلة.

إزالة إشارات المرافق والتشویش من الخدمات:4-7-1-7الشكل 
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اإلشارة والتوصیل الجید7.2

أغطیة البالوعات

الموقع، ال یمكن إدخال الوصلة األرضیة في في بعض األحیان عند تحدید 
في األرض، على سبیل المثال، عند تحدید الموقع على أرض صلبة مثل الطرق.

ھذه الحالة، یمكن إجراء إرجاع التأریض عن طریق ربط طرف التوصیل 
األرضي باإلطار المعدني لفتحة البالوعة.

استخدام أعمدة اإلضاءة

مصباح الشارع المعدني نفس فعالیة التوصیل یوفر التوصیل المباشر بعمود
عادةً ما یتم ربط غالف الكابل بالعمود المعدني، وبالتالي فإن بغالف الكابل نفسھ.

االتصال البسیط بالعمود یتیح للمستخدم تحدید موقع إضاءة الشارع بسرعة وأمان 
دون الحاجة إلى استدعاء فني من شركة اإلضاءة.

مصنوًعا من الخرسانة، فقم بتوصیل جھاز اإلرسال إذا كان عمود اإلضاءة
یعمل االتصال بغالف بغالف الكابل ما لم یتم تأریض الكبل بھیكل باب الفحص.

الكبل على تمریر إشارة جھاز اإلرسال لمسافة كبیرة تمكن جھاز تحدید أماكن 
كابالت وأنابیب المرافق من تتبع الكابالت التي تغذي مستلزمات الجلوس 

ستراحة في الشوارع والتي تكون مضاءة باإلضافة إلى مصابیح الشوارع واال
األخرى.

ال یمكن استخدام موصل الكابل المباشر إال بواسطة المشغلین المرخص تحذیر!

لھم أو المسموح لھم بالعمل على الكابالت التي یسري فیھا تیار كھربي.

لتمریر إشارة على كبالت الطاقة من الممكن استخدام عمود إنارة الشارع كوسیلة 
قد تكون اإلشارة ضعیفة باستخدام ھذه األخرى على نفس الدائرة الكھربائیة.

الطریقة ألنھا قد تكون قد قطعت مسافة ما إلى المحطة الفرعیة وخرجت مرة 
باستخدام جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق أخرى على النظام اآلخر.

سیة عالیة، غالًبا ما یكون من الممكن تحدید موقع كبل معین، مع ضبط إعداد حسا
والذي كان من الصعب أو غیر المالئم تنشیطھ باستخدام إشارة جھاز اإلرسال.

البحث عن نقطة تأریض جیدة

عند استخدام اتصال مباشر معین، من المھم الحصول على أفضل تأریض ممكن 
إذا للمقاومة وأفضل إشارة خرج.یوفر ھذا أدنى مسار أرضيلجھاز اإلرسال.

لم یكن من الممكن استخدام الوصلة األرضیة، فیما یلي أمثلة على نقاط تأریض 
بدیلة جیدة:

أغطیة البالوعات المعدنیة

بوابة التصریف المعدنیة

القضبان المعدنیة

قوائم السیاجات المعدنیة

الوصالت مزدوجة األطراف7.3

الكبیر وأنابیب توزیع الغاز التي یتم وضعھا على تحتوي أنابیب المیاه ذات القطر
ھیئة أقسام في بعض األحیان على وصالت معزولة بین األقسام ویمكن أن یكون 

ویرجع ذلك إلى أنھ من الصعب تحدید موقعھا باستخدام وصلة أحادیة الطرف.
عند استخدام وصلة إرجاع تأریضي ذات طرف واحد، یمكن لإلشارات غالًبا أن 

ارتباًكا عن طریق العودة إلى جھاز اإلرسال على طول خطوط أخرى.تسبب
تحدث المشكلة أحیانًا عندما تظھر إشارات اإلرجاع أقوى منھا على الخط 
المستھدف، عادةً ألن االلخط المستھدف أعمق من الخط الذي یحمل إشارة 

مستھدف.اإلرجاع، أو قد یكون مسار العودة موصًال كھربائیًا أفضل من الخط ال

یعد تمریر اتصال جھاز إرسال مزدوج الطرف أسلوبًا مفیًدا للتتبع اإلیجابي 
وتحدید خط مستھدف في أحد المواقف مثل موقع صناعي مزدحم بشدة، بشرط 

وجود نقاط وصول في كل طرف من طرفي الخط.

إنشاء توصیل مزدوج األطراف

یتم توصیل تھدف.قم بتوصیل جھاز اإلرسال بنقطة وصول على االلخط المس
یتم تأریض جھاز اإلرسال بكبل طویل بنقطة وصول أخرى على طول الخط.

یجب إبقاء الكبل تحقیق دارة كاملة دون استخدام األرض كمسار إرجاع حاٍل.
الطویل بعیًدا قدر اإلمكان عن المسار المتوقع للخط.

یف اإلیجابي للخط تُعد ھذه الطریقة في تمریر إشارة جھاز اإلرسال مثالیة للتعر
عندما یتم االتصال بنقطتین على نفس الخط، یجب أن یكون نفس المستھدف.

یجب أن یظل عرض جھاز تحدید مستوى التیار قابالً لالكتشاف حول الدائرة.
أماكن كابالت وأنابیب المرافق ثابتًا إذا لم یتغیر عمق الخط.

إنشاء توصیالت مزدوجة األطراف:7.5الشكل 
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Section 8 -استكشاف األعطال

نبذة عن استكشاف األعطال8.1

بأنھا قادرة على RD7200تتسم أجھزة تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق 
تحدید موقع الكابالت في األعطال األرضیة التي تسببھا أغلفة الكابالت التالفة 

ا لتحدید الضرر الذي یلحق بالعزل على خطوط األنابیب.ویمكن استخدامھا أیضً 
تُعرف ھذه العملیة باسم اكتشاف األعطال وتستخدم إشارات بحث عن خطأ محددة 

تم تمریرھا على الھدف.

ال یمكن تطبیق وتمریر إشارات اكتشاف األعطال إال باستخدام طریقة التوصیل 
المباشر.

" لتحدید أعطال غالف الكابالت A-frameیستخدم ملحق الباحث عن األعطال "
الستخدام في كابالت الطاقة واالتصاالت أو أعطال العزل في خطوط األنابیب.

وظیفة استكشاف األعطال، ستحتاج إلى المعدات التالیة:

 جھاز تحدید أماكن المرافقRD7200

 أجھزة اإلرسالTx-5 أوTx-10

" ملحق الباحث عن األعطالA-frame بسلك توصیل" المزود

سلك التوصیل المباشر والوصلة األرضیة

ھناك نوعان من اإلشارات التي یمكن استخدامھا الستكشاف األعطال:

 8استكشاف األعطالK- مفید ألعطال الغالف في الكابالت ولكن
یمكن استخدامھ أیًضا في خطوط األنابیب لمسافات أقصر.

التحضیر8.2

، حدد موقع الكبل أو األنبوب RD7200یاسیة باستخدام تقنیات تحدید الموقع الق
اخلع جمیع روابط لمسافة قصیرة وتتبع مساره مع وضع عالمات لتمییزه.

إذا كان ھناك أي التأریض من الخط المراد تتبعھ أثناء مسح استكشاف األعطال.
روابط تأریض على طول المسار، فقد توجھ إشارة العثور على العطل المستخدم 

وقع حیث سیكون ھذا ھو المسار المفضل إلشارة العثور على العطل إلى ھذا الم
لتسرب بعیًدا إلى األرض وقد یؤدي إلى عدم تحدید موقع العطل.

توصیل جھاز اإلرسال

مع إیقاف تشغیل جھاز اإلرسال، قم بتوصیل سلك التوصیل المباشر بمقبس 1
ملحقات جھاز اإلرسال

الكابل أو غالف الكابل أو األنبوب قص سلك التوصیل األحمر الواصل إلى 2
للتأكد من نظافة المنطقة المحیطة بالتوصیل وبناء اتصال إیجابي

درجة إلى المسار 90قم بتمدید سلك التوصیل األسود بعیًدا قدر اإلمكان عند 3
المحتمل للكابل المستھدف وقم بقص الموصل بالوصلة األرضیة لضمان 

تحقیق اتصال إیجابي

ائًما بتوصیل سلك التوصیل األسود بوصلة أرضیة ولیس بأنبوب قم دمالحظة:
ماء أو كبل مدفون، ألن تلك األشیاء قد تحمل اإلشارة.

القراءات المرجعیة

من الممارسات الجیدة الحصول على قراءة مرجعیة من الوصلة األرضیة قبل 
ة على تساعد القراءات المرجعیمحاولة تحدید موقع العطل على الخط المستھدف.

توفیر المعلومات التالیة:

خطورة العطل

الفترة الزمنیة الفاصلة للمسح

قبل أخذ القراءة المرجعیة، قم بإعداد جھاز اإلرسال وجھاز تحدید أماكن كابالت 
وأنابیب المرافق على النحو التالي:

:جھاز اإلرسالفي  

حدد تردد اكتشاف األعطال باستخدام المفتاح 1

لزیادة خرج مستوى اإلشارة أو تقلیلھ.أو ن استخدم المفتاحی2

(التعزیز) إذا كان العطل BOOSTإذا لزم األمر، یمكنك استخدام إعداد 3
موجوًدا في كابل عالي المقاومة أو إذا كان الكابل طویًال 

، سیكون لدى جھاز اإلرسال القدرة على إخراج 8KFFمن خالل تحدید تحذیر!

لجھاز اإلرسال.LCDالفولتیة العالیة وستظھر أیقونة تحذیر الجھد العالي على شاشة 

في جھاز تحدید أماكن الكابالت واألنابیب:

-Aقم بتوصیل أحد طرفي سلك التوصیل بمقبس الباحث عن األعطال (4
frame(

ي جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب صل الطرف اآلخر بمقبس الملحقات ف5
المرافق

سیتعرف جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق تلقائیًا على الباحث 6
-A" ویعرض رمز الباحث عن األعطال "A-Frameعن األعطال "

Frame على شاشة "LCD

حدد تردد اكتشاف األعطال باستخدام المفتاح 7

الحصول على قراءة مرجعیة:

6متر (2ضع جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق على بعد حوالي 
إلى A-frameأقدام) من الوصلة األرضیة وادفع مسامیر باحث األعطال 

األرض باستخدام المسمار األخضر باتجاه الوصلة األرضیة

-Aاربط جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق في باحث األعطال "
frameإذا كنت تثبیت جھاز تحدید أماكن كابالت خدام مشبك التثبیت." باست)

وأنابیب المرافق بشكل منفصل، فتأكد من أن جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب 
ویشیر نحو المسمار األخضر.)A-frameالمرافق یتماشى مع باحث األعطال 

یكن كذلك، إذا لمیجب أن یشیر سھم اتجاه الخطأ بعیًدا عن الوصلة األرضیة.
فتأكد من توصیل جھاز اإلرسال بشكل صحیح (الموصل األحمر للكابل واألسود 

بالوصلة األرضیة).

إذا كان ھناك عطل واحد " واحتفظ بھا للرجوع إلیھا.dBدّون قراءة الدیسیبل "
" مثل القراءة المرجعیة.dBفي الكبل، فستكون تقریًبا نفس قیمة الدیسیبل "
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دد مرات أخذ القراءات في الكابل أو األنبوب، ابتعد عن لتحدید عمالحظة.
الوصلة األرضیة وأخذ المزید من القراءات حتى یواجھ السھم صعوبة في القفل 

قم بقیاس المسافة التي یبعدھا جھاز تحدید " منخفضة.dBوتكون قراءة الدیسیبل "
المسافة التي ھذه ھي أماكن كابالت وأنابیب المرافق اآلن عن الوصلة األرضیة.

یمكنك استخدامھا بأمان بین أخذ القراءات على الكابل أو األنبوب لضمان عدم 
تفویت العطل.

كیفیة العثور على عطل ما8.3

بدًءا من جھاز اإلرسال، قم بالسیر على طول الكبل أو مسار األنبوب دافعًا مسامیر 
عن جھاز الباحث عن األعطال إلى األرض مع توجیھ المسمار األخضر بعیًدا

" منخفضة dBفي حالة عدم وجود أعطال، ستكون قراءة الدیسیبل "اإلرسال.
وقد تومض سھم االتجاه لألمام وللخلف.

قد تشیر األسھم الوامضة المتقلبة أیًضا إلى أنك قد تكون بعیًدا جًدا عن مالحظة:
كابالت العطل أو الوصلة األرضیة (أو كلیھما) حتى یتمكن جھاز تحدید أماكن 

وأنابیب المرافق من التثبیت عنده.

استكشاف األعطال في أغلفة الكابالت:8.1الشكل 

إذا كنت تحاول تحدید أعطال المقاومة العالیة أو كانت ھناك مسافة طویلة بین 
األعطال، فاستمر في المسح وسیتم تثبیت جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب 

.المرافق عندما تقترب من العطل

تحدید أماكن العطالت باستخدام جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب :8.2الشكل 
"A-frameالمرافق والباحث عن األعطال "

لتحدید موقع الكبل خذ قراءات في فترات المسح التي تحددھا القراءة المرجعیة.
طال، أو األنبوب أثناء استخدام إشارة العثور على العطل أثناء مسح استكشاف األع

مرة واحدة وسیتحول جھاز تحدید أماكن اضغط على المفتاح 
الستخدام أوضاع الھوائي كابالت وأنابیب المرافق إلى وضع تحدید موقع الذروة.

للعودة إلى للتنقل بین أوضاع الھوائي المتاحة.البدیلة، اضغط على المفتاح 
وضاع الھوائي المتاحة حتى یعود وضع العثور على األعطال، انتقل عبر جمیع أ

جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق إلى وضع العثور على األعطال.

بجھاز تحدید أماكن A-Frameأثناء توصیل الباحث عن األعطال مالحظة:
إذا كانت القیاسات كابالت وأنابیب المرافق، لن تتوفر قیاسات العمق والتیار.

لوبة، فقم بإزالة سلك التوصیل الخاص بالباحث عن األعطال العمیقة أو الحالیة مط
A-Frame.من جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق

عند االقتراب من العطل، سیغلق سھم اتجاه البحث عن العطل إشارة العطل، ثم 
عند تجاوز العطل، سوف یشیر السھم أشر إلى األمام وستزید قراءات الدیسیبل.

خذ قراءات على فترات مسح فاصیلة أصغر لتحدید و جھاز اإلرسال.للخلف نح
النقطة الدقیقة للعطل.

" مباشرة فوق العطل، ستنخفض A-frameعندما یكون الباحث عن األعطال "
قراءة الدیسیبل كما ھو موضح في االتجاه المعاكس.

تي تم القیم المقدمة ألغراض التوضیح فقط وقد ال تكون ھي نفسھا المالحظة:
الحصول علیھا في مواقف أخرى.

درجة ناحیة 90لتحدید العطل بدقة، قم بتدویر الباحث عن األعطال بزاویة قائمة 
حیث الكابل أو األنبوب واكتشاف العطل حتى یتم العثور على النقطة الدقیقة.

اآلن A-frameیتغیر اتجاه السھم، یكون الخط المركزي للباحث عن األعطال 
فوق العطل مباشرةً.

ابحث عن القراءة القصوى ضع عالمة على األرض إلظھار موضع العطل.
للدیسیبل أمام العطل عن طریق دفع الباحث عن األعطال إلى األرض على فترات 

إذا كانت القراءة ھي نفس القراءة ".dBقم بتدوین قراءة الدیسیبل "زمنیة صغیرة.
إذا كانت القراءة أقل افتراض وجود عطل واحد فقط.المرجعیة تقریبًا، فیمكنك

من القراءة المرجعیة، فاستمر في فحص الكابل بحثًا عن أعطال أخرى.

إذا كان الكبل أو األنبوب یمتد ماًرا تحت طریق ما، فاستخدم الجھاز مالحظة:
كالمعتاد على سطح الطریق حیث یمكنھ أحیانًا اكتشاف اإلشارات عند العمل على 

في حالة الضرورة، حاول سطح األسفلت أو الخرسانة أو األسطح المرصوفة.أ
سیضمن سكب كمیة صغیرة جًدا من الماء حول قاعدة ترطیبب سطح الطریق.

مسامیر الباحث عن األعطال قبل كل اكتشاف للعطل بشكل عام وجود اتصال 
أرضي جید.

، فغالبًا ما یمكن إذا كان الكبل أو األنبوب یعمل تحت سطح مرصوفمالحظة:
تحدید العطل من خالل البحث عن العطل في العشب / التربة المجاورة للرصف.

قلل المسافة بین وضع مسامیر الباحث عن األعطال في األرض للسماح بزیادة 
المسافة إلى موضع العطل الفعلي.
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Section 9 -استخدام الملحقات

نبذة عن الملحقات9.1

یتوافق كل من جھاز اإلرسال وجھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق مع 
مجموعة كبیرة من الملحقات.

عند توصیل أحد الملحقات، سیتعرف علیھ جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب 
على سبیل المثال، المرافق أو جھاز اإلرسال وسیمكن الوضع المناسب للملحق.

دي توصیل الباحث عن األعطال بجھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق سیؤ
RD7200 تلقائیًا إلى تحویل جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق إلى

وضع البحث عن األعطال ویحد من عدد الترددات المتاحة لتلك التي تتوافق مع 
حق وستزیل أي أیًضا رمز الملLCDستعرض شاشة الباحث عن األعطال.

رموز غیر ضروریة من الشاشة.

ورقة ملحقات بھا صور وتفاصیل عن جمیع Radiodetectionتوفر شركة 
www.radiodetection.comالملحقات القابلة للتطبیق والمتوفرة على 

للحصول على قائمة كاملة بالملحقات المدعومة والمتاحة للشراء، راجع الملحق

سماعات الرأس9.2

مجموعة سماعات رأس اختیاریة لجھاز تحدید Radiodetectionتوفر شركة 
تتمیز سماعات الرأس بطوق رأس .RD7200أماكن كابالت وأنابیب المرافق 

تتمیز قابل للتعدیل لضمان مالءمة محكمة عند استخدامھا في المیدان الفعلي.
ت الصوت سماعات الرأس الملحقة أیًضا بضبط مستوى الصوت لكل من مكبرا

الیسرى والیمنى.

مم بمقبس سماعة الرأس الموجود 3.5قم بتوصیل مقبس سماعة الرأس مقاس 
بجوار لوحة الملحقات.

قبل ارتداء سماعات الرأس، اخفض مستویات صوت جھاز تحدید أماكن تحذیر!

كابالت وأنابیب المرافق للمساعدة في منع اإلضرار بحاسة السمع.

ارتداء سماعات الرأس إلى إعاقة وعیك بالمخاطر في المیدان قد یؤدي تحذیر!

توّخ الحذر!العملي مثل حركة المرور أو غیرھا من اآللیات الثقیلة.

كّالبات جھاز تحدید األماكن9.3

یتم استخدام مشبك جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق لتعیین موقع الكبل 
العدید من الكابالت ممدة بالقرب من وتحدیده بشكل إیجابي عندما یكون ھناك

بعضھا البعض.

یمكن تحدید الكبل المستھدف في غرفة أو في تجویف مسطح أو نقطة وصول 
أخرى عن طریق تركیب مشبك في جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق 

یجب مالحظة استجابة قوة اإلشارة الموضحة على شاشة وفحص كل كابل بدوره.
د أماكن كابالت وأنابیب المرافق لكل كابل.جھاز تحدی

األوقات التي یتم فیھا استخدام المشابك

یمكن استخدام المشابك في المواقف التالیة:

.تمدید العدید من الكابالت أو األنابیب على مقربة من بعضھا البعض

.یمكن الوصول إلى كابل أو أنبوب في فتحة التفتیش أو فتحة البالوعة

ك ماتوصیل مشب

ضع موصل المشبك في المقبس اإلضافي الموجود في الجزء األمامي من 1
.RD7200جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق 

ضع المشبك حول األنبوب أو الكابل وقم بتشغیل جھاز تحدید أماكن كابالت 2
وأنابیب المرافق.

اضبط التردد على نفس التردد الموجود بجھاز اإلرسال.3

ك حول كل كابل على حدة والحظ استجابة الرسم البیاني ضع المشب4
سیكون الكبل الذي قارن قوة االستجابة المنبعثة من كل كابل.الشریطي.

یتمتع باستجابة أقوى بكثیر من الكبالت األخرى ھو الكبل الذي تم تطبیق 
وتمریر إشارة جھاز اإلرسال علیھ.

الكبل المستھدف قد تم تحدیده بشكل صحیح، اعكس مواضع جھاز للتأكد من أن
اإلرسال وجھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق وتحقق من استمرار 
استقبال أقوى استجابة من الكبل المستھدف  بواسطة جھاز تحدید أماكن كابالت 

وأنابیب المرافق في موضعھ الجدید.

الت وأنابیب المرافقنطاق مشبك جھاز تحدید أماكن كاب

المشابك القیاسیة

یتم توصیل المشبك بمقبس ملحقات جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق 
ویستخدم للتعرف على الكبل في النقاط التي یمكن فیھا الوصول إلى الكبل.

بوصة).5مم (130المشابك القیاسیة مناسبة للكابالت التي یصل قطرھا إلى 

المشبك القیاسي:9.2الشكل 

المشبك الصغیر

یؤدي المشبك الصغیر نفس الوظیفة التي یقوم بھا المشبك القیاسي ولكنھ مفید في 
المواقف الصعبة حیث ال یوجد وصول كاٍف للمشابك القیاسي.

بوصة).2مم (50المشبك الصغیر مناسب للكابالت التي یصل قطرھا إلى 

مشابك جھاز اإلرسال9.4

جھاز اإلرسال حول أنبوب أو كبل ما ویمرر إشارة بأمان على یتم تركیب مشبك 
یمرر المشبك إشارة تمییزیة كبل معزول مباشر دون مقاطعة أو فصل اإلمداد.

یمكن أن یكون للغایة على خط مستھدف مع اقتران مخفض بخطوط أخرى.

توصیل المشابك:9.1الشكل 
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المشبك في بعض األحیان طریقة أكثر فعالیة لتمریر اإلشارة من االتصال 
شر.المبا

ستحمل الخطوط المستھدفة إشارة اإلرجاع سیحمل الخط المستھدف أقوى إشارة.
إذا تضمن النظام موصلیّن اثنین فقط، فقد یحمالن إشارات متساویة.األضعف.

ال تثبت المشبك حول موصالت غیر معزولة یسري فیھا التیارتحذیر!

تأكد أن المشبك متصل قبل وضع أو خلع المشبك حول أي كابل طاقة، تحذیر!

بجھاز اإلرسال طوال الوقت.

قد یصدر المشبك طنینًا أو اھتزاًزا إذا تم وضعھ حول كبل طاقة بھ تدفق تیار 
وھذا أمر عادي ولن یتلف الجھاز.صافي كبیر.

توصیل المشبك

مقبس خرج جھاز اإلرسال9.3الشكل 

اقبس المشبك في مقبس خرج جھاز اإلرسال.7

حول األنبوب أو الكابل وتحقق من إغالق الفكوك الكالبة.ضع المشبك 8
شغّل جھاز اإلرسال.

ستعرض الشاشة رمز توصیل مشبك التثبیت 

رمز توصیل مشبك التثبیت4-9الشكل 

یجب أن یكون الخط مؤرًضا (متصًال بنقطة تأریض) على كل جانب من المشبك 
یمكن تتبع حالة الضرورة.قم بتأریض الخط في حتى تنتقل اإلشارة إلى الخط.

الكبل المعزول حتى لو لم یكن لھ اتصال أرضي فعلي، مما یوفر طوًال معقوًال 
مدفونًا على جانبي المشبك لتوفیر اقتران سعوي باألرض (التأریض).

لیس من الضروري إجراء اتصال أرضي من جھاز اإلرسال عند مالحظة:
استخدام المشبك.

نطاق مشبك جھاز اإلرسال

على الرغم من أن مشابك جھاز اإلرسال وجھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب 
لمنع توصیل المشبك المرافق تبدو متشابھة، إال أن لھا ملفات داخلیة مختلفة.

الخاطئ، تحتوي أجھزة اإلرسال ومشابك تحدید المواقع على سدادات ذات اتجاه 
مختلف.

مشابك اإلشارة القیاسیة

یاسیة إشارة جھاز اإلرسال بشكل انتقائي وفعال للغایة على كابل تمرر المشابك الق
8باستخدام ترددات تتراوح من ¼ ") 5مم (130مستھدف یصل قطره إلى 

كیلو ھرتز200كیلو ھرتز إلى 

توصیل مشابك جھاز اإلرسال:9.6–9.5الشكالن 

الحلقي المشابك القیاسیة والصغیرة لھا حركة زنبركیة مزدوجة للتالمس 
اإلیجابي.

یجب توصیل جھاز اإلرسال بالخدمات المباشرة فقط باستخدام الملحق .تحذیر!

المناسب مثل موصل قابس أو موصل كبل مباشر.

مصدر إمداد الطاقة الخارجي لجھاز 9.5
اإلرسال

توفر مصادر الطاقة الخارجیة أو مصدر طاقة السیارة طریقة بدیلة ومریحة 
اإلرسال.لتشغیل جھاز 

240-100تتمثل معایرة مصدر إمداد الطاقة الرئیسي فیما یلي:تحذیر!.
استخدم دائًما سلك توصیل رئیسي قابل للفصل أمبیر1.3فولت تیار متردد، 

مصنّف بشكل مناسب.

ویجب عدم IPمصدر الطاقة الرئیسي غیر مصنف وفقًا لمعیار تحذیر!.
استخدامھ في األماكن الرطبة

خرج التیار المباشر في جھاز اإلرسال:9.7الشكل 
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الستخدام التیار الكھربائي أو وحدات إمداد الطاقة في السیارة، قم بتوصیلھا بمقبس 
إدخال التیار المستمر في جھاز اإلرسال قبل توصیلھا بالتیار الكھربائي أو بمقبس 

إمداد السیارة.

" الرئیسیة ھو طریقة PSUبالطاقة "یُعد كبل إمداد وحدة التزوید تحذیر!

الفصل لعزل الوحدة عن مصدر اإلمداد الرئیسي.

یُعد غطاء حجیرة البطاریة ھو طریقة الفصل لعزل الوحدة عن تحذیر!

مصدر البطاریة.

ال تضع الجھاز في موضع یكون من الصعب فصل الوحدة عن كل تحذیر!

مصدر.

م استخدامھا بطریقة غیر محددة.سیتم إضعاف الحمایة إذا تتحذیر!

المسبارات9.6

نظرة عامة على المسبار

المسبار عبارة عن جھاز إرسال یعمل بالبطاریة قائم بذاتھ یستخدم لتتبع مسارات 
األنابیب والقنوات والمجاري والصرف الصحي وفي الموقع الدقیق لالنسدادات 

إلدخالھ أو دفعھ عبر یمكن تركیب المسبار على قضیب مرن أو االنھیارات.
األنابیب وما إلى ذلك. ویمكن استخدام المسبارات ذات القطر األصغر جنبًا إلى 

یمكن بعد ذلك استخدام الجھاز المناسب جنب مع آالت الدفق والنفخ عبر القنوات.
للكشف عن أماكن تحدید كابالت وأنابیب Radiodetectionالمقدم من 

تحقق من أن جھاز تحدید كابالت وأنابیب المرافق المرافق لتحدید موقع المسبار
یتمیز بتحدید موقع المسبار قبل البدء.

اختیار مسبار مناسب

مجموعة متنوعة من المسبارات لمالئمة معظم Radiodetectionتقدم شركة 
/ بوصة¼ كیلو ھرتز بقطر S6 33بدایة من المسبار الصغیر االستعماالت:

متر، ویستھدف مجاري األلیاف الضوئیة 2بوصة / 6.6والذي یبلغ مداھامم، 6
Super Sondeالدقیقة أو األنابیب الصغیرة األخرى غیر الموصلة، إلى 

متًرا 15قدًما / 50كیلو ھرتز، والتي یبلغ عمقھا 33"المسبار الفائق" بتردد 
تستھدف أنابیب الصرف الصحي العمیقة.

أو صفحة الویب على راجع كتیب تحدید موقع الملحقات بدقة
www.radiodetection.com للحصول على قائمة كاملة بجمیع المسبارات

المتاحة ومواصفاتھا الفنیة.

تحقق من أن المسبار لدیھ نطاق كاٍف لتمریر اإلشارات وأنھ صغیر األبعاد بما 
تأكد من أن تردد المسبار یتوافق مع ر اإلشارات.یكفي وقویًا بدرجة كافیة لتمری

تردد جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق؛ لن یقوم جھاز تحدید أماكن 
یتم كابالت وأنابیب المرافق بتحدید موقع المسبار ما لم تكن الترددات ھي نفسھا.

لمسبار تأكد من أن وسائل دفع اتمییز المسبارات بتردد اإلرسال الخاص بھا.
متوفرة مع التركیبات والوصالت الصحیحة.

التحضیر

یجب استخدام بطاریة جدیدة أو بطاریة معاد أدخل بطاریة جدیدة في المسبار.
شحنھا حدیثًا في بدایة كل یوم ویفضل في بدایة كل وظیفة جدیدة.

قبل إدخال المسبار، تحقق من أن المسبار وجھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب 
للقیام بذلك، ضع المسیار مرافق یعمالن بنفس التردد ویعمالن بشكل صحیح.ال

على األرض على مسافة من جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق تساوي 
قم بتوجیھ جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق إلى العمق المقدر للمسبار.

عكس استخدام جھاز تحدید أماكن المسبار باستخدام الھوائي في خط مع المسبار (
كابالت وأنابیب المرافق لتحدید الخط) وتحقق من أن قراءة الرسم البیاني تتجاوز 

٪ عند أقصى حساسیة.50

دفع المسبار

على سلك في أحد طرفیھا لتوصیلھا بقضبان تحتوي المسبارات 
رف أو قناة التصریف، أو بأجھزة أخرى إلدخال ودفع المسبار على طول مص

قد تطفو المسبارات على طول المصارف في نھایة ذلك السلك وتتوافر معینة.
یمكن ربط مسبار الصرف الصحي والمسبار الفائق.العوامات لتركیبھا على 

المسبارات بنفاثات دفق الماء ذات الضغط العالي أو األجھزة المماثلة المستخدمة 
عادة ما یتم وضع المسبارات المستخدمة وصیانتھا وفحصھا.لتنظیف المصارف 

في عملیات الحفر والتثقیب في تجویف الحفر أو في رأس الحفر خلف تجویف 
الحفر أو لقمة الحفر.

تحدید موقع المسبار وتتبعھ

أدخل المسبار في فتحة التصریف أو القناة وحدد موقعھ بینما ال یزال في نطاق 
مسك جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب االرؤیة عند مدخل المصرف أو القناة.

اضبط المرافق رأسًیا مباشرة فوق المسبار بحیث یتحاذى الھوائي مع المسبار.
حساسیة جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق بحیث یقرأ الرسم البیاني 

٪.80٪ و 60الشریطي ما بین 

ة في كل طرف ینبعث من المسبار مجال ذروة من مركز محوره بإشارة وھمی
حّرك جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق قلیالً للخلف من طرفي الذروة.

إن العثور على إشارتین ثم أمام محور المسبار الكتشاف اإلشارات الوھمیة
قم بتقلیل حساسیة جھاز تحدید أماكن كابالت وھمیتین بشكل إیجابي یؤكد الموقع.

ت الوھمیة ولكن ال یزال یشیر إلى استجابة ذروة وأنابیب المرافق لفقد اإلشارا
تم اآلن ضبط حساسیة جھاز تحدید أماكن كابالت واضحة مباشرة فوق المسبار.

وأنابیب المرافق لتتبع القناة أو الصرف إال إذا تغیرت المسافة بین المسبار وجھاز 
تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق.

ضع جھاز طول المصرف أو القناة وتوقف.ادفع المسبار ثالث خطوات على 
ال تضبد تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق فوق الموقع المفترض للمسبار.

مستوى الحساسیة.

التنشیط التجریبي للمسبار7-9الشكل 

خطوات تحدید موقع مسبار ما:

حّرك جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق للخلف ولألمام وتوقف 1
یمكنك ".Peakا یشیر الرسم البیاني الشریطي إلى وجود ذروة "عندم

لتوجیھ شفرة جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب LCDاستخدام بوصلة 
المرافق باتجاه المسبار.

قم بتدویر جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق كما لو كانت الشفرة 2
الشریطي إلى وجود ذروة توقف عندما یشیر الرسم البیاني محوریة.

"Peak."
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تحدید موقع مسبار ما8-9الشكل 

حّرك جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق من جانب إلى جانب حتى 3
".Peakیشیر الرسم البیاني الشریطي إلى وجود ذروة "

مع الھوائي عمودیًا واستقراره على األرض أو 3و 2و 1كرر الخطوات 4
نبغي أن یكون جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق یفوقھا مباشرة.

حدد موضع موجوًدا مباشرة فوق المسبار بحیث یتحاذى الھوائي معھ.
المسبار واتجاھھ.

ادفع المسبار لمسافة متر أو مترین آخرین، حدد الموضع بدقة وحدد 5
زمنیة كرر ھذا اإلجراء لتحدید الموضع تحدیًدا دقیقیًا على فترات الموضع.

مماثلة على طول خط الصرف أو القناة حتى یتم االنتھاء من المسح.

فحص عمق المسبار

تلقائیًا عمق RD7200سیعرض جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق 
المسبارالموجود بشرط أن یكون جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق 

كدلیل، LCDباستخدام بوصلة موجًھا بشكل صحیح وموضوًعا أعلى المسبار.
قم بتدویر جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق حتى تشیر البوصلة إلى أن 

المسبار في وضع الشرق / الغرب.

حساب عمق المسبار:9.9الشكل 

طریقة الحساب

حّرك جھاز تحدید أماكن كابالت تحدیًدا دقیقًا.حدد موضع المسبار 
مرافق أمام المسبارمع إبقاء المسبار متحاذیًا معھ، وقم بزیادة الحساسیة وأنابیب ال

انقل جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب للعثور على ذروة اإلشارة الوھمیة.
إلى خلف المسبار مع التأكد من أن شفرة جھاز تحدید أماكن المرافق

ابحث عن مواضع القیمة ر.كابالت وأنابیب المرافق دائًما متحاذیة مع المسبا
قم بقیاس المسافة بینھما واضرب في ).8.10الصفریة "أ" و "ب" (انظر الشكل 

للحصول على قیاس تقریبي للعمق.0.7

"Flexitraceتقنیة التتبع المرن "

عبارة عن قضیب من األلیاف الزجاجیة مغطى بالبالستیك Flexitraceإن 
تحدید مواقع األنابیب غیر المعدنیة ذات یشتمل على موصالت سلكیة ویستخدم ل

في أنبوب أو Flexitraceیمكن إدخال أمتار.3القطر الصغیر على عمق 
بوصة، وبنصف قطر انحناء ال یقل 3/8مم / 9مجرى صغیر یصل قطره إلى 

بواسطة FlexiTraceالبطاریات غیر مطلوبة، حیث یتم تشغیل مم.250عن 
.Radiodetectionأي جھاز إرسال مقدم من 

عند استخدام وات.1إلى FlexiTraceتصل معایرة الطاقة القصوى في 
FlexiTrace مع جھاز إرسالTx-5 أوTx-10 مقدم من

Radiodetection وات في قائمة 1، یجب ضبط حد الخرج علىMAX 
P" ویتم ضبط حد فولتیة الخرج على مستوى منخفضLOW في قائمة "MAX 
V.

الوارد أعاله Tx-10أو Tx-5تحذیر!  قد یؤدي عدم اتباع تعلیمات  الطراز 

ساخنًا جًدا بحیث ال یمكن لمسھ، مما یؤدي إلى FlexiTraceإلى أن یصبح طرف 

خطر اإلصابة الشخصیة وتلف الجھاز.

وضع المسبار أو وضع الخط.في وضعیّن اثنین:FlexiTraceیمكن استخدام 
فقط بینما یتم تنشیط سریان FlexiTraceم تنشیط طرف في وضع الفحص، یت

الطاقة على كامل طولھ في وضع الخط.

الستخدامھا كمسبار، قم بتوصیل كالً من أطراف التوصیل في جھاز اإلرسال 
FlexiTraceنظًرا ألن أطراف التوصیل في .FlexiTraceبأطراف مسمار 

الستخدام غیر مشفرة باأللوان، فال یھم ترتیب األطراف المتصلة بھا.
FlexiTrace في وضع الخط، قم بتوصیل سلك اإلرسال األحمر بأحد طرفي
FlexiTrace.وقم بتوصیل سلك اإلرسال األسود  بوصلة تأریض مناسبة

المسماعات9.7

الحاالت التي یتم فیھا استخدام المسماع

في بعض األحیان، قد ال یكون من الممكن وضع مشبك حول كابل بسبب تكدس 
یجب استخدام ھوائي سماعة الطبیب بدالً المرافق أو بسبب عدم إمكانیة الوصول.

من المشبك لتحدید الكبل (الكابالت) المستھدفة.

المسماعطریقة استخدام 

قم بتوصیل المسماع بمقبس ملحقات جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق.
اضغط على الرأس المقعر مقابل كل كابل بدوره الكتشاف أقصى إشارة.

نطاق المسماع

ھوائي المسماع الكبیر

یتم استخدام ھوائي المسماع الكبیر، الذي یتم توصیلھ بمقبس الملحقات في جھاز 
ماكن كابالت وأنابیب المرافق، لتحدید مكان الكبل في المواقف التي یكون تحدید أ

إنھ مفید بشكل خاص لتحدید الكابالت الثقیلة الممدة في تجویف الكبل فیھا مكشوفًا.
یتم وضع رأس الكاشف المقعر الموجود في مسطح حیث ال یمكن تركیب مشبك.

مم40

"Flexitraceتقنیة التتبع المرن ":9.10الشكل 

مم8

مم40
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ى الكابل لیتم تحدیده موضعھ نھایة العنق المعقوف المعزول والمرن بإحكام عل
إذا كان ھناك عدد من الكابالت، فسیعطي ھوائي المسماع أقوى استجابة وكشفھ.

من الكبل الذي تم تمریر إشارة جھاز اإلرسال علیھ.

ھوائي المسماع الصغیر

بوصة) في نھایة 2مم (25یحتوي ھوائي المسماع الصغیر على رأس مقعر 
یمكن ربط المسماع الصغیر في قضیب تمدید أو .أقدام)½ 6متر (2سلك بطول 

استخدامھ في نھایة عدة قضبان تمدید متصلة ببعضھا البعض لتحدید موقع 
الكابالت الصغیرة التي یتعذر الوصول إلیھا.

المسماع فائق الصغر عالي كسب اإلشارات

یشبھ المسماع فائق الصغر المسماع الصغیر ولكنھ ال یشتمل على مقبض أو 
ق لقضبان التمدید.مرف

یمكن أیًضا استخدام المسماع فائق الصغر كھوائي فائق الصغر یستخدم في 
المواقع التي تجعل الجزء األكبر من جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق 
غیر مناسب لالستخدام، مثل تحدید موقع األنابیب أو الكابالت المدفونة في 

الجدران.

ھوائي قابل للغمر9.8

االت التي یتم فیھا استخدام ھوائي قابل للغمرالح

یعد تتبع األنابیب والكابالت المدفونة عبر المجاري المائیة ومصبات األنھار 
یعد تتبع وتحدید الخطوط الواقعة بین استعماالت متكررة وحاسمة لتحدید المواقع.

عند األھمیة.البر الرئیسي والجزر البحریة استعماًال أقل تكرارا ولكنھ بنفس 
تحدید موقع األنابیب والكابالت، یجب أن تكون ھوائیات استشعار جھاز تحدید 
أماكن كابالت وأنابیب المرافق قریبة قدر اإلمكان من الخط المستھدف، حیث إنھ 
لیس من العملي تحدید أماكن الخطوط المدفونة تحت النھر أو قاع البحر من 

ري قیاس عمق الغطاء لضمان حمایة في معظم الحاالت، من الضروالسطح.
الخط من سحب المراسي أو أي مخاطر أخرى تحت الماء.

یُعد الھوائي الغاطس مزدوج العمق مناسبًا لالستخدام تحت الماء لتتبع مسارات 
یوجد ثقل ما في الجزء السفلي من الھوائي من أجل تثبیتھ األنابیب أو الكابالت.

قدم).300متر (100على عمق IP68ار وتم اختبار ضغط الوحدة حسب معی

أمتار بشكل 10یتم تزوید الھوائي بكابل سري إمدادي بحري غاطس بطول 
یتیح الطول اإلضافي متر.100قیاسي، ولكن یمكن توفیر أطوال تصل إلى 

للغواص حمل الھوائي في قاع النھر أو قاع البحر بینما یتم استخدام جھاز تحدید 
من الضروري یب المرافق في سفینة ترسو على سطح الماء.أماكن كابالت وأناب

أن یكون لدیك اتصال فعال بین المشغل وجھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب 
المرافق والغواص باستخدام الھوائي.

وبدالً من ذلك، یمكن تثبیت الھوائي بنھایة ذراع التطویل غیر المعدني من أي 
قاع البحر.بارجة وإنزالھ إلى قاع النھر أو 

كیفیة استخدام ھوائي قابل للغمر

مرر إشارة جھاز اإلرسال على الخط المستھدف عند نقطة وصول على الشاطئ.
یتم توصیل خط الھوائي الغاطس لتتبع الخط تحت الماء في المقبس اإلضافي 

یتم استخدام جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق لجھاز تحدید الموقع.
یجب تمریر قارب ما، والذي یجب أن یكون موجوًدا فوق الخط مباشرة.على متن 

إشارة اإلرسال عن طریق االتصال المباشر بأقوى إشارة ممكنة وبتردد معایرة 
160متًرا (50قم بإجراء وصلة تأریض على بعد حوالي الھوائي القابل للغمر.

بل تحدید موقعھ في اختبر جودة اإلشارة على الخط ققدًما) من جھاز اإلرسال.
الماء.

یتم معایرة الھوائي القابل للغمر لیعمل بتردد واحد.مالحظة:

نصائح الستخدام ھوائي قابل للغمر:

یجب أن یكون المستخدم الموجود في القارب متخصًصا أو یتمتع بخبرة كبیرة في 
استخدام جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق حتى یتمكن من إعطاء 

لیمات موجزة للغواص.تع

من الحكمة أن یتدرب االثنان على العمل معًا على أرض جافة قبل محاولة تحدید 
باستخدام الھوائي، یجب على الغواص تحدید موقع خط الموقع تحت الماء.

معروف وتتبعھ لتلقي التوجیھات الُمعّماة من المستخدم مع وجود جھاز تحدید 
بعیًدا عن خط الرؤیة والغواص.أماكن كابالت وأنابیب المرافق 

بسبب الفقد السریع لإلشارة والجمع بین مساحة السطح الكبیرة والتربة `ذات 
القدرة العالیة على التوصیل، قد تكون ھناك مشاكل في تمریر إشارة مناسبة لتتبع 

قد یكون من الضروري استخدام إشارة تتبع عالیة الطاقة أنبوب كبیر القطر.
التردد.ومنخفضة 

من الضروري تحدید طریقة لتسجیل موقع الخط المستھدف وعمقھ قبل بدء العمل 
في القارب أو في قاع البحر.

استخدام ھوائي قابل للغمر:9.11الشكل 

تحذیر!  یجب أال یستخدم الھوائي القابل للغمر سوى الغواصون المرخصون 

وذوو الخبرة فقط.
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Section 10 -الملحقات

الرعایة والصیانة10.1

بأنھا RD7200تتسم أجھزة تحدید أماكن الكابالت واألنابیب وأجھزة اإلرسال 
وعلى الرغم من ذلك یمكنك تمدید عمر المعدات صلبة ومتینة وصامدة ضد الماء.

طریق اتباع إرشادات الرعایة والصیانة.عن 

عام

خزن المعدات في مكان نظیف وجاف.

تأكد أن كل األطراف ومقابس التوصیل نظیفة وخالیة من األوساخ والصدأ وأنھا 
غیر تالفة.

ال تستخدم ھذه األجھزة عندنا تكون تالفة أو معطلة.

البطاریات ومصدر إمداد الطاقة

عالیة الجودة فقط.NiMHأو بطاریات ال تستخدم بطاریات قلویة 

عند استخدام محول تیار متردد، ال تستخدم سوى المحوالت المعتمدة من 
Radiodetection.

.Radiodetectionال تستخدم سوى بطاریات اللیثیوم أیون المعتمدة من 

التنظیف

توصیلھا ال تحاول تنظیف ھذه األجھزة عند وجودھا قید التشغیل أو عند تحذیر!

بأي مصدر طاقة بما في ذلك البطاریات والمحوالت والكابالت التي یسري فیھا التیار 

الكھربي.

تأكد أن األجھزة نظیفة وجافة عندما یكون ذلك ممكنًا.

استخدم قطعة قماش ناعمة ومبللة في التنظیف.

رى في حالة استخدام ھذا الجھاز في أنظمة المیاه العادمة أو في المناطق األخ
التي قد تنتشر بھا مخاطر بیولوجیة، استخدم مادة مطھرو معقمة مناسبة.

ال تستخدم مواد ساحجة أو كیماویات ألنھا قد تتلف الصندوق الخارجي الذي 
یشتمل على ملصقات عاكسة.

ال تستخدم خراطیم ذات ضغط عاٍل.

التفكیك

د األماكن ال یشتمل جھاز تحدیال تحاول تفكیك ھذا الجھاز تحت أي ظرف.
وإرسال اإلشارات على أجزاء یستطیع المستخدم صیانتھا.

قد یؤدي تفكیك الجھاز إلى إتالفھ و / أو خفض أدائھ وقد یؤدي إلى إبطال ضمان 
الشركة المصنعة.

الخدمة والصیانة

تم تصمیم جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق وجھاز اإلرسال بحیث تقل 
ومع ذلك، وكما ھو الحال مع جمیع معدات السالمة، لمنتظمة.متطلبات المعایرة ا

یوصى (وقد یكون مطلوبًا بموجب القانون) أن تتم صیانتھا مرة واحدة على األقل 
أو مركز إصالح معتمد من Radiodetectionفي السنة، إما في شركة 

Radiodetection.

الخاص بك للتشغیل افحص بانتظام جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق
) ونظام الفحص الذاتي المدمج في 10.6(انظر القسم eCertالصحیح باستخدام 

الجھاز.

قد تؤدي الخدمة التي تقوم بھا مراكز خدمة غیر معتمدة أو مشغلین غیر مالحظة:
معتمدین بإبطال ضمان شركة التصنیع.

ویر المستمر بما في ذلك ھذا الدلیل للتطRadiodetectionتخضع منتجات 
انتقل إلى وھي عرضة للتغییر دون أي إخطار.

www.radiodetection.com أو اتصل بمندوبRadiodetection في
منطقتك للحصول على أحدث المعلومات المتعلقة بجھاز تحدید أماكن المرافق 

RD7200 أو منتج مقدم من شركةRadiodetection.

االختبار الذاتي المحسن10.2

على میزة الفحص RD7200تشتمل أجھزة تحدید أماكن الكابالت واألنابیب 
باإلضافة إلى الفحوصات النمطیة لوظائف شاشة العرض الذاتي المحسن.

إشارات الفحص على دوائر تحدید أماكن RD7200والطاقة، یطبق جھاز 
الكابالت واألنابیب فیھ خالل الفحص الذاتي الختبار الدقة واألداء.

نحن نوصي بتشغیل فحص ذاتي مرة واحدة كل أسبوع أو قبل كل مرة یتم استخدام 
الجھاز فیھا.

تشغیل فحص ذاتي

من المھم تنفیذ بما أن الفحص الذاتي یفحص سالمة دائرة تحدید األماكن، یكون 
الفحص بعیًدا عن األجسام المعدنیة الكبیرة مثل المركبات أو اإلشارات الكھربیة 

خطوات تشغیل الفحص الذاتي:القویة.

للدخول في القائمة.اضغط على المفتاح 1

.أو باستخدام المفتاحین INFOمرر إلى قائمة 2

INFOللدخول في قائمة المعلومات اضغط على المفتاح 3

.أو (فحص ) باستخدام المفتاحین TESTحدد 4

(نعم)YESلتحدید اضغط على المفتاح 5

لبدء الفحص الذاتي.اضغط على المفتاح 6

FAIL"نجاح" أو PASSعند اكتمال الفحص الذاتي، ستظھر النتیجة (7
"فشل").

أعد تشغیل جھاز تحدید األماكن باستخدام مفتاح .8

10.3RD Manager Online

عبر اإلنترنت بمثابة أداة حاسوبیة ترافق نظام RD Manager Onlineیعد 
ویتیح لك إدارة وتخصیص جھاز RD7200تحدید أماكن الكابالت واألنابیب 

كما یسمح أیًضا بترقیات البرامج لكل من جھاز تحدید تحدید أماكن المرافق.
أماكن كابالت وأنابیب المرافق وجھاز اإلرسال.

لتسجیل منجاتك لتمدید الضمان RD Manager Onlineیمكنك استخدام 
) وإلعداد جھاز تحدید أماكن 4-10سنوات (انظر القسم 3لیصل إجمالیھ إلى 

كابالت وأنابیب المرافق الخاص بك عن طریق إجراء عدد من مھام الصیانة، 
وإعداد مثل ضبط التاریخ والوقت، وتفعیل وإلغاء تنشیط الترددات النشطة، 

.StrikeAlertترددات مخصصة، أو وظائف اإلعداد مثل 

عبر اإلنترنت مع أجھزة الكمبیوتر التي RD Manager Onlineیتوافق 
بت.64سعة Microsoft Windows 10تعمل بأنظمة التشغیل 

، ارجع إلى دلیل تشغیل RD Manager Onlineلمزید من المعلومات حول 
RD Manager Online.

:RD Manager Onlineالحصول على خطوات 

اذھب إلى 1
http://www.radiodetection.com/RDManager_online

اتبع التعلیمات.2
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الضمان والضمان الممتد10.4

بضمان قیاسي RD7200تتم تغطیة أجھزة تحدید األماكن وإرسال اإلشارات 
لمدة عام واحد.

سنوات عن طریق تسجیل 3یمكن للمستخدمین تمدید فترة الضمان إلى إجمالي 
منتجاتھم (أجھزة تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق  وأجھزة اإلرسال) في 

أشھر من الشراء.3غضون 

لتسجیل منتجك:

إلنشاءhttps://portal.radiodetection.comتفضل بزیارة  
" المنتج لتسجیل جھاز Productحسابك على البوابة* واستخدام صفحة "

تحدید األماكن أو جھاز اإلرسال الخاص بك.

من أجل https://support.radiodetection.comتفضل بزیارة  
مطالعة تعلیمات كیفیة إنشاء حساب على البوابة أو تسجیل منتجك.

قم جوال صالحین.* مطلوب إدخال عنوان برید إلكتروني ور

من حین إلى آخر بطرح برامج جدیدة Radiodetectionقد تقوم شركة 
عن طریق التسجیل، یستفید لتحسین أداء منتجاتھا أو إضافة وظائف جدیدة إلیھا.

المستخدمون من االشتراك في اإلخطارات المستلمة عبر البرید اإللكتروني التي 
جدیدة والعروض الخاصة المتعلقة تقدم لھم النصائح بخصوص البرامج ال

بمجموعة المنتجات.

یستطیع المستخدمون إلغاء اشتراكھم في أي لحظة من قوائم استالم إخطارات 
البرامج واإلخطارات الفنیة أو إلغاء اشتراكھم من استالم المواد التسویقیة.

ترقیة البرامج.10.5

ترقیات للبرامج لتحسین Radiodetectionمن حین إلى آخر، قد تصدر شركة 
.RD7200المزایا وتحسین أداء جھاز تحدید أماكن المرافق وإرسال اإلشارات 

ترقیات البرامج تكون مجانیة.

یمكنك التحقق لمعرفة إذا كانت منتجاتك تم تحدیثھا أو ترقیتھا باستخدام شاشة 
الرجاء الرجوع إلى دلیل تشغیل عبر اإلنترنت.RD Managerترقیة برنامج 

RD Manager.عبر اإلنترنت للحصول على مزیٍد من المعلومات

یتم إرسال تنبیھات وإخطارات إلصدارات البرامج الجدیدة عبر البرید اإللكتروني 
إلى كل المستخدمین المسجلین.

عبر RD Managerلترقیة البرامج، ینبغي أن تنشئ حسابًا باستخدام مالحظة:
قد یكون من الضروري الحصول إلنترنت وأن تكون متصالً بشبكة اإلنترنت.ا

لتحدیث برنامج Radiodetectionعلى مصدر طاقة اختیاري تورده شركة 
جھاز اإلرسال.

10.6eCert

بانتظام لضمان تشغیلھ بشكل RD7200ینبغي جھاز تحدید أماكن المرافق 
صحیح.

ماكن الكابالت واألنابیب في جھاز فحصاً شامالً لدوائر تحدید أeCertیوفر 
RD7200 ویوفر شھادة معایرةRadiodetection عند الحصول على نتیجة

فحص إیجابیة.

، ینبغي توصیل جھاز تحدید أماكن المرافق بجھاز كمبیوتر eCertلتشغیل 
قد تكون علیھ.RD Manager Onlineمتصل باإلنترنت یتم تثبیت برنامج 

طلوبة وشراؤھا.إضافیة مeCertأرصدة 

عبر اإلنترنت للحصول على RD Managerالرجاء الرجوع إلى دلیل تشغیل 
مزیٍد من التفاصیل.

غیر متاحة حالیًا ألجھزة اإلرسال.eCertمالحظة: خدمة 
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الوضع التشغیلي TX10وTX5طرازي جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق 10.7
والترددات النشطة

الوضع الترددات النشطة
التشغیلي

PDLPDLUPXLTLPLDLSLSLQH2O+RD4K7282

ھرتز512
تیار مباشر

مشبك اتجاه التیار 
)CD(

•••••••••

ھرتز570
تیار مباشر

مشبك اتجاه التیار 
)CD(

••

ھرتز577
تیار مباشر

اتجاه التیار مشبك 
)CD(

•••

ھرتز640
تیار مباشر

مشبك اتجاه التیار 
)CD(

•••••••

ھرتز760
تیار مباشر

مشبك اتجاه التیار 
)CD(

••

ھرتز870
تیار مباشر

مشبك اتجاه التیار 
)CD(

•••

ھرتز920
تیار مباشر

مشبك اتجاه التیار 
)CD(

••

ھرتز940

تیار مباشر
الحث

مشبك اتجاه التیار 
)CD(

••••

4096كیلو ھرتز (4
ھرتز)

تیار مباشر
الحث
المشبك

مشبك اتجاه التیار 
)CD(

LPC/LCC

•••••

8192كیلو ھرتز (8
ھرتز)

تیار مباشر
الحث
المشبك

LPC/LCC

••••••••••••

9820كیلو ھرتز (9.8
ھرتز)

تیار مباشر
الحث
المشبك

مشبك اتجاه التیار 
)CD(

LPC/LCC

•••

32768كیلو ھرتز (33
ھرتز)

تیار مباشر
الحث
المشبك

LPC/LCC

••••••••••••

65536كیلو ھرتز (65
ھرتز)

تیار مباشر
الحث
المشبك

مشبك اتجاه التیار 
)CD(

LPC/LCC

•••••••••••

كیلو ھرتز 83
ھرتز)83000(

تیار مباشر
الحث
المشبك

مشبك اتجاه التیار 
)CD(

LPC/LCC

••

83077كیلو ھرتز (83
ھرتز)

تیار مباشر
الحث
المشبك

مشبك اتجاه التیار 
)CD(

LPC/LCC

•••••••

كیلو ھرتز 131
ھرتز)131072(

تیار مباشر
الحث
المشبك

مشبك اتجاه التیار 
)CD(

LPC/LCC

••••••••••

كیلو ھرتز200

تیار مباشر
الحث
المشبك

مشبك اتجاه التیار 
)CD(

LPC/LCC

••••••

 (*)DC ،اتصال مباشر =LPC ،موصل مزود بقابس توصیل مباشر =LCCموصل توصیل مباشر =
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 TX5طرز جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق المزوج بالباحث عن األعطال 10.8

PDLTLPL7282أزواج التیار المباشر

8KFF •••••

 TX 10طرز جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق المزوج بالباحث عن األعطال 10.9

PDLPDLUTLPLH2O+7282أزواج التیار المباشر

8KFF •••••

قائمة بالملحقات المدعومة10.10

ملحقات جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق

RX-STETHOSCOPE-HG/10سماعة بمعدل اكتساب مرتفع

RX-STETHOSCOPE-S/10سماعة صغیرة

RX-STETHOSCOPE-L/10سماعة كبیرة

RX-SUBANTENNA-640/10أمتار)10ھرتز (كابل 640قابل للغمر DDھوائي 

RX-SUBANTENNA-8K/10أمتار)10كیلو ھرتز (كابل 8قابل للغمر DDھوائي 

RX-SUBANTENNA-512/10أمتار)10ھرتز (كابل 512قابل للغمر DDھوائي 

RX/10الفرعي كابل الھوائي متر)(× طول الكابل القابل للغمر اإلضافي 

RX/10محّول كابل الھوائي الفرعي محّول ھوائي قابل للغمر

RX-HEADPHONES/10سماعات الرأس

A-Frame یشمل مقود)A-Frame)10/RX-AFRAME



© 2021 Radiodetection Ltd42

A-Frame10/RX-AFRAME-BAGحقیبة 

)A-Frameسلك توصیل الباحث عن األعطال (
-RX/10سلك توصیل الباحث عن األعطال 

AFRAME

مم)50بوصة (2كّالب جھاز تحدید األماكن 

10/RX-CLAMP-2

أو

10/RX-CLAMP-50

مم)100بوصات (4مشبك جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق 

10/RX-CLAMP-4

أو

10/RX-CLAMP-100

مم)50بوصات (5مشبك جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق 

10/RX-CLAMP-5

أو

10/RX-CLAMP-130

) ( الیستخدم إال في جھاز CM) وقیاس التیار (CDمشبك اتجاه التیار  (
تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق)

10/RX-CD-CLAMP

ملحقات جھاز اإلرسال

موصل مزود بقابس توصیل مباشر
10/TX-LPC-XX

(XX= EU, UK, US)

كھربي (مع المشابك التمساحیة موصل كابل یسري بھ تیار 
المسننة)

10/TX-LCC

مم)50بوصة (2مشابك جھاز اإلرسال 
10/TX-CLAMP-2
أو

10/TX-CLAMP-50

مم)100بوصات (4مشبك جھاز اإلرسال 
10/TX-CLAMP-4
أو

10/TX-CLAMP-100

مم)130بوصة (5مشابك جھاز اإلرسال 
10/TX-CLAMP-5
أو

10/TX-CLAMP-130

مم)215بوصات (8.5مشبك جھاز اإلرسال 
10/TX-CLAMP-8.5
أو

10/TX-CLAMP-215

TX-CLAMP-EXTROD/10قضیب تمدید مشبك اإلشارة
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مجموعة أدوات توصیل جھاز اإلرسال
تشتمل على بكرة التأریض ووصلة التأریض وسلك التوصیل 

المباشر والقطعة المغناطیسیة
10/TX-CONNECTION-KIT

مجموعة أدوات توصیل جھاز اإلرسال
تشتمل على بكرة التأریض ووصلة التأریض وسلك التوصیل 
المباشر المزود بموصل أحادي األسالك والقطعة 

المغناطیسیة

10/TX-CONNECTION-KIT-BAN

TX-EARTHLEAD-KIT/10أمتار وقطعة مغناطیسیة10سلك تأریض 

TX-EARTHLEAD/10أمتار10سلك تأریض 

M410/TX-MAGNETقطعة مغناطیسیة فائقة القوة مع عروة 

TX-EARTHSTAKE/10وصلة التأریض الحلزونیة

Tx(10/TX-DC-LEADسلك التوصیل المباشر لإلرسال (

، مشبك تمساحي (Txسلك التوصیل المباشر لإلرسال (
مسنن

10/TX-DC-LEAD-TEL

) المزود بموصالت Txالمباشر لإلرسال (سلك التوصیل 
ذات أسالك أحادیة، قابس/مقبس معزول

10/TX-DC-LEAD-BAN

) المزود بموصالت Txسلك التوصیل المباشر لإلرسال (
 Openذات أسالك أحادیة، الشبكة األوروبیة المفتوحة (

Grid Europe(
10/TX-DC-LEAD-OPEN

(لتحدید مواقع دوائ القصر Tx-10محول الفصل 
المحوریة  ثالثیة األطوار)-المحوریة

10/TX121-XX
(XX= DE, EN, FR, NL)

ملحقات لتتبع أو تحدید موقع المرافق غیر التوصیلیة

SONDE-STD-33/10أمتار5كیلو ھرتز، عمق یصل إلى 33المسبار القیاسي 

SONDE-STD-8/10أمتار5إلى كیلو ھرتز، عمق یصل 8المسبار القیاسي 

SONDE-STD-512/10أمتار، طرف أحادي5ھرتز، عمق یصل إلى 512المسبار القیاسي 
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SONDE-STD-512-TW/10أمتار، طرف مزدوج5كیلو ھرتز، عمق یصل إلى 512المسبار القیاسي 

SONDE-SEWER-33/10أمتار8كیلو ھرتز، عمق یصل إلى 33مسبار البالوعات 

متًرا15كیلو ھرتز، عمق یصل إلى 33المسبار الفائق 
10/SONDE-SUPER-33

بوصة 4.5عوامات / زوج من مسبارات البالوعات والمسبارات الفائقة بقطر 
ملم)115(

10/SONDE-FLOATS

SONDE-MICRO-33/10بما في ذلك البطاریة والصندوقS6مجموعة المسبار المصغر 

-SONDE-MICRO/10بطاریات للمسبار المصغر10علبة بھا 
BATPACK

بما في ذلك البطاریة والصندوقS9المسبار شدید الصغر 
10/SONDE-MINI-33

S910/SONDE-MINI-BATPACKبطاریات للمسبار شدید الصغر 10علبة بھا 

وأغطیة الطرف M10(تشمل عمود S13مجموعة أدوات المسبار 
المسطحة، بطاریتین، صندوق)

10/SONDE-S13-33

S1310/SONDE-S13-BATPACKعلبة بھا عشرة بطاریات احتیاطیة لمسبار 

وبطاریة M10كیلو ھرتز غطاء طرف العمود  33تردد S18Aمسبار 
D1/3Nواحدة

10/SONDE-S18A-33

M10كیلو ھرتز مع عمود 33بتردد S18Aمجموعة أدوات المسبار 
)D1/3Nوأغطیة الطرف المسطحة، واثنتین من بطاریات 

10/S18-33-KIT

S18-M10-ENDCAP/10واحدةD1/3Nوبطاریة S18A M10غطاء طرف العمود  

S18-PLAINENDCAP/10واحدةD1/3Nوبطاریة S18Aغطاء طرف موسع 

S18A 5علبة بطاریات D1/3N10/S18-BATTERYPACK
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كیلو ھرتز بغطاء طرفي موسع من األلومنیوم 33بتردد S18Bالمسبار 
(البطاریات مشمولة ضمن المكونات)AAالثتین من بطاریات 

10/SONDE-S18B-33

(البطاریات مشمولة S18Bللمسبار AAغطاء طرفي من األلومنیوم لبطاریات 
ضمن المكونات)

10/S18-AA-ENDCAP

(بتردد مستمر M10) مع غطاء طرف مذكر Bendiمسبار االنحناءات (
ھرتز)512

10/SONDE-BENDI-512

AAبطاریات 5علبة بھا 
10/SONDE-BENDI-

BATPACK

FlexiTrace متًرا (جھاز إرسال آلي بقضیب دفع 50لمسافةTx(
10/TRACE50-XX

(XX = D, F, GB, NL)

FlexiTrace متًرا (جھاز إرسال آلي بقضیب دفع 80لمسافةTx(
10/TRACE80-XX

(XX = D, F, GB, NL)

Flexrod 10م50مم لمسافة 4.5مقاس/FLEXRODF50-4.5

Flexrod 10م80مم لمسافة 4.5مقاس/FLEXRODF80-4.5

Flexrod 10م50مم لمسافة 6.7مقاس/FLEXRODF50-7

Flexrod 10م100مم لمسافة 6.7مقاس/FLEXRODF100-7

Flexrod 10م150مم لمسافة 6.7مقاس/FLEXRODF150-7

Flexrod 10م60مم لمسافة 9مقاس/FLEXRODF60-9

Flexrod 10م120مم لمسافة 9مقاس/FLEXRODF120-9

RD M10مم مع سلك 6.7إلى وصلة لقضیب M10إلى M6محول 
10/6-

10FLEXRODADAPTOR

M1010/SU0335مشبك زنبركي ذكر 

SU0341/02أنثىBSW 10× مم) 19بوصة (3/4موصل "واردس" المزود بقضیب، 

SU0342/02أنثىBSW 12× مم) 13بوصة (1/2موصل "واردس" المزود بقضیب، 

BSW02/SU0676 10× مم) 19بوصة (3/4موصل "لوكفاست" سریع القفل، 
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قطع غیار وملحقات الطاقة في جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق

حزمة بطاریة لیثیوم أیون قابلة إلعادة الشحن مع شاحن رئیسي (تشمل 
)1المكونات سلك الطاقة) (

10/RX-MBATPACK-LION-K-XX

RX-ABATPACK-LION-K/10)1حزمة بطاریات قابلة للشحن من اللیثیوم أیون مع شاحن سیارة (

حزمة بطاریة لیثیوم أیون قابلة إلعادة الشحن مع شاحن رئیسي وشاحن 
)1سیارة (تشمل المكونات سلك الطاقة) (

10/RX-MABATPACK-LION-K-
XX

2(10/RX-2DCELL-TRAY) (2x D Cell / LR20)درج بطاریة ثنائیة الخالیا 

Marker (MRX)و RD8100 / RD8100و RD7200 / RD8200) متوافق مع طرازات جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق 1(

RD7200/RD8200, RD7100/RD8100 and RD7000+/RD8000) متوافق مع طرازات جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق 2)

USأو UKأو EUأو AUـ XXاستبدل 

غیار وملحقات الطاقة في جھاز اإلرسالقطع 

للمصدر الرئیسي (تشتمل المكونات على سلك PSUوحدة إمداد طاقة 
طاقة)

10/TX-MPSU-XX

TX-APSU/10فولت مع محّول فصل12سلك طاقة السیارة 

حزمة بطاریة لیثیوم أیون قابلة إلعادة الشحن مع شاحن رئیسي (تشمل 
)1(المكونات سلك الطاقة) 

10/TX-MBATPACK-LION-K-XX

TX-ABATPACK-LION-K/10)1حزمة بطاریات قابلة للشحن من اللیثیوم أیون مع شاحن سیارة (

حزمة بطاریة لیثیوم أیون قابلة إلعادة الشحن مع شاحن رئیسي وشاحن 
)1سیارة (تشمل المكونات سلك الطاقة) (

10/TX-MABATPACK-LION-K-XX

TX-ACHARGER-LION/10)1لبطاریة لیثیوم أیون (شاحن سیارة
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TX-MCHARGER-LION-XX/10)1شاحن رئیسي بطاریة لیثیوم أیون (تشمل المكونات سلك الطاقة) (

TX-BATPACK-LION/10)1حزمة بطاریات قابلة للشحن من اللیثیوم أیون (بدون شاحن) (

)8x D Cell / LR20درج بطاریة ثمانیة الخالیا (
10/TX-8DCELL-TRAY

" القابلة إلعادة الشحن في جھاز اإلرسالLi-Ion) ال یمكن شحن حزم بطاریة اللیثیوم أیون "1)

USأو UKأو EUأو AUـ XXاستبدل 

البطاریات الخلویة الجافة

LR20، MN1300(10/1DCELL-ALKالبطاریة القلویة (الخلویة الجافة، 

التوصیل الرئیسيأسالك مصدر 

MAINS-LEAD-C7-XX/10أمبیر2.5متر)، 2قدم (C7، 6.5سلك مصدر التوصیل الرئیسي 

أمبیر2.5متر)، 2قدم (C13، 6.5سلك مصدر التوصیل الرئیسي 
10/MAINS-LEAD-C13-XX

(XX=US أوUK أوEU أوAU(

USأو UKأو EUأو AUـ XXاستبدل 

والتخزینملحقات النقل 

حقیبة ظھر لجھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق وحقیبة لجھاز 
مجموعة من حقائب الحمل اللینة-(بدون علبة أدوات) Txاإلرسال 

10/LOCATOR-BACKPACK-
SET

LOCATOR-BACKPACK/10حقیبة ظھر لجھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق

TX-BAG/10(بدون علبة لألدوات)Txحقیبة نقل لینة لجھاز اإلرسال 

وجھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب Txحقیبة نقل لینة لجھاز اإلرسال 
المرافق

10/LOCATORBAG
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وجھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب Txحقیبة نقل صلبة لجھاز اإلرسال 
المرافق

10/RD7K8KCASE-USA

وجھاز تحدید أماكن Txحقیبة سفر صلبة بھا عجالت لجھاز اإلرسال 
كابالت وأنابیب المرافق

10/RD7K8KCASE

شھادات المعایرة والمعایرة عن بُعد وبرامج الكمبیوتر

شھادة معایرة جھاز تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق، لكل وحدة

تحدید أماكن كابالت وأنابیب المرافق، ال (مكن طلبھا مع الطلب األولي لشراء جھاز 
یمكن طلبھا بعد ذلك)

10/CALCERT

RD Manager Online

راجع مستندات المنتج لمطالعة التفاصیل
www.radiodetection.com/rdmanager_online
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