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Dit meetapparaat is volgens de huidige stand der techniek
gebouwd en voldoet aan de eisen van de geldende Europese en nationale richtlijnen. De conformiteit is bewezen,
de betreffende verklaringen en documenten zijn opgeslagen bij de fabrikant. Om deze toestand te bereiken en een
gevaarloos bedrijf te waarborgen, moet u als gebruiker de
veiligheidsinstructies opvolgen.

• Het verkrijgen van geldige meetresultaten, eindconclusies en hieruit volgende maatregelen is uitsluitend de
verantwoordelijkheid van de gebruiker.Aansprakelijkheid of
garantie voor de juistheid van de ter beschikking gestelde
resultaten is uitgesloten, in geen geval wordt aansprakelijkheid geaccepteerd voor schade die ontstaat door het
gebruik van de opgeroepen meetresultaten.

02 Bedoeld gebruik:
De LD6000 PTS met bijbehorende accessoires dient voor
het opsporen van lekkages in drinkwaterleidingen.
Het apparaat mag in het kader van het bedoeld gebruik
alleen voor dit doel en binnen de gespecificeerde technische gegevens worden toegepast.

03 Leveromvang en overzicht
3.1 LD6000 PTS pijpsonde

01 Veiligheidsinstructies
Voor schade die wordt veroorzaakt door het niet opvolgen
van deze handleiding of door ondeskundig gebruik, accepteren we geen aansprakelijkheid. In dergelijke gevallen
vervalt de aanspraak op garantie!
m Voor het gebruik van de LD6000 PTS moet deze
bedieningshandleiding
aandachtig
worden
gelezen en op alle punten worden opgevolgd.
Uit veiligheids- en goedkeuringsoverwegingen (CE) is elke
eigenmachtige constructieve wijziging van het apparaat
en de voor het gebruik van het meetapparaat bedoelde
componenten niet toegestaan!
• De LD6000 PTS mag uitsluitend worden gebruik in de
drinkwatersector. Elk ander of verdergaand gebruik is
de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Na gebruik in
andere media is het gebruik binnen de drinkwatersector
niet meer toegestaan!
• Houd rekening met de opslag- en gebruiksomstandigheden!
• Voor elk gebruik van de LD6000 PTS het desinfectievoorschrift opvolgen (zie pagina A-4)!

1.
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6.
5.

3.

4.
7.

1.	 Verzinkt stalen buizenframe met aluminium-haspel
2.	 Polykat-glasvezel met geïntegreerde koperdraden
3.	 Bluetooth-zender met aansluitmogelijkheid voor een
frequentiegenerator
4.	 Flexibele sensorkop met nauwkeurige microfoon
5.	 Drukbestendige kabelsluis
6.	 Voorraadreservoir met desinfectiemiddel
7.	 Mechanische meterteller voor lengtemeting

• De maximale werkdruk voor het systeem is 16 bar!
• De maximale buigradius van de sonde en de glasvezelkabel is 120 mm (komt overeen met 90° bij DN 50 buizen).
Om klemraken of zelfs kabelbreuk te voorkomen, moet bij
het passeren van vernauwingen de glasvezelkabel zeer
voorzichtig worden geschoven.
A-1
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3.2 LD6000 PTS accessoirekoffer

Overzicht van de functies van de LD6000 PTS
zendereenheid.
1.

1.

4.

1.

2.

LD6000
6. PTS

3.

5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

9 mm stekkerbus
Batterij LED-indicatie
Bluetooth LED-indicatie
Niveau LED-indicatie
Multifunctieknop
"Mute" LED-indicatie

2.
4.

7.

3.
5.
6.
1.	 Desinfectiemiddel – spuitfles 250 ml
2.	 Bluetooth-koptelefoon
3.	 GEKA-koppelingen 1 inch binnendraad en 1 inch
buitendraad
4.	 Reservebatterij 9V blok
5.	 Optioneel: LD6000 PTS bluetooth-ontvanger
6.	 Laadadapter voor 230 V stopcontact en 12 V sigarettenaansteker; mini-USB laadkabel
7.	 Slangadapter
3.3 Optionele accessoires
1.	 LD6000 combi-detector
2.	 LD6000 PTS bluetooth-ontvanger
3.	 Water- en schokbestendige bluetooth-luidspreker
4.	 SeekTech SR20 en SeekTech ST510 (leidingdetector en
zender)

04 In gebruik nemen en gebruik
De LD6000 PTS zendereenheid wordt gevoed door een
normale 9 V batterij. De bluetooth-koptelefoon, bluetooth-luidspreker, evenals de bluetooth-ontvanger hebben
een ingebouwde accu. Zorg voor het in gebruik nemen
dat de apparaten zijn opgeladen, resp. de batterij genoeg
spanning heeft.
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De functies van de multifunctieknop (5) wordt hierna
uitgelegd.
• Wordt de knop in uitgeschakelde toestand ca. 3 seconden
ingedrukt, wordt de zendereenheid ingeschakeld.
• Wordt de knop in uitgeschakelde toestand ca. 6 seconden ingedrukt, wordt de laatste actieve bluetooth-verbinding gewist. Tegelijk schakelt het apparaat om naar de
paringsmodus (zoekmodus).
• Is de zendereenheid ingeschakeld en een bluetoothverbinding tot stand gebracht, kan via kort drukken op
de knop de "Mute"-schakeling (dempingsschakeling)
worden geactiveerd. Brandt de "MUTE" LED, is de
geluidsoverdracht actief. Brandt deze LED niet, is er ook
geen overdracht. De niveau-indicatie wordt hierdoor niet
beïnvloed.
• Voor het uitschakelen van het apparaat de knop
3 seconden ingedrukt houden. Alle segmenten van de
"LED-niveau-indicatie" gaan branden. Het apparaat
schakelt pas na het loslaten van de knop volledig uit.
De batterij LED-indicatie (2) toont de spanningstoestand
van de batterij. Brandt deze constant, heeft de batterij nog
voldoende spanning. Knippert deze langzaam, moet de batterij zo snel mogelijk worden vervangen. Knippert deze snel,
is de spanning onvoldoende voor verdere metingen en moet
de batterij voor de volgende meting worden vervangen.
De bluetooth LED-indicatie (3) geeft aan, of er een bluetooth-verbinding is. Brandt deze continu, is een verbinding
tot stand gebracht. Knippert deze, is het apparaat in de
paringsmodus (zoekmodus). Brandt deze niet, is geen
verbinding tot stand gebracht en zal de zendereenheid zich
weer met de laatst actieve verbinding verbinden (paren).
De niveau LED-indicatie (4) geeft de intensiteit van het
gemeten geluid. Houd er rekening mee dat een lekgeluid
niet altijd tot een volledige uitslag van de niveau LEDindicatie hoeft te leiden. De niveau LED-indicatie dient
slechts ter oriëntatie.
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Die "MUTE" LED-indicatie (6) geeft aan of het opgenomen geluid wordt doorgegeven of dat er geen overdacht is.
Brandt deze, wordt het geluid overgedragen. Brandt deze
niet, is er geen overdracht.
De twee geïntegreerde 9 mm stekkerbussen (1) dienen
voor het aansluiten van een frequentiegenerator (bijv. SeekTech zender ST510) voor leidingzoeken. Wordt een stekkerbus verbonden met de generator en tegelijk een grondpen
geplaatst, kan het verloop van de ingeschoven glasvezelkabel worden gevolgd. Worden beide stekkerbussen (signaal
en massa) aangesloten, wordt de zoekkop aan de punt van
de sonde geactiveerd. Hiermee kan de exacte positie van de
sonde worden bepaald. De sonde is geoptimaliseerd voor
gebruik bij 33 kHz. Andere gangbare frequenties zijn niet of
slechts beperkt te gebruiken.
Voor de montage van de LD6000 PTS bij een te controleren
leidingsysteem volgens de korte handleiding met afbeeldingen, die is meegeleverd met het apparaat, te werk gaan. De
hierboven genoemde toepassing is slechts een voorbeeld
van de toepassingsmogelijkheden. Voor andere toepassingen dezelfde werkwijze worden gevolgd. In hoofdstuk 8
toepassingsvoorbeelden vindt u meer toepassingsmogelijkheden van de LD6000 PTS.
4.1 Bluetooth-verbinding
Voor de overdracht van het geluid dat wordt opgenomen
door de sensorkop, moet een bluetooth-verbinding tussen de
zendereenheid en de koptelefoon, bluetooth-ontvanger of
luidspreker (optioneel verkrijgbaar) tot stand worden
gebracht. Voor de betreffende apparaten wordt in een tabel de
paringsmodus (zoekmodus) hiervan beschreven.

Bluetooth verbinding
tot stand gebracht
Verbindingsfout

Bluetooth LED brandt
continu
Alle niveau LED's
knipperen (snel)

4.1.2 Koptelefoon
Bluetooth-instellingen
Laatste bluetoothverbinding weer tot
stand brengen
Bluetooth naar
paringsmodus
(zoekmodus)
schakelen
Bluetooth verbinding
tot stand gebracht

Bediening
Apparaat
inschakelen
(multifunctieknop
5 sec indrukken)
Apparaat
inschakelen
(multifunctieknop
7 sec indrukken)

Blauwe LED knippert
snel)

Een korte pieptoon
klinkt in de hoofdtelefoon ter bevestiging en de blauwe
LED brandt continu
Blauwe LED knippert
snel

Geen verbinding

4.1.3 Bluetooth-ontvanger (voor LD6000, optioneel)
Bluetooth-instellingen
Laatste bluetoothverbinding weer tot
stand brengen
Bluetooth naar
paringsmodus (zoekmodus) schakelen
Verbinding wordt tot
stand gebracht

Bediening
Apparaat
inschakelen
(multifunctieknop
4 sec indrukken)
Powerknop in
uitgeschakelde
toestand ca. 7 sec
indrukken
Wacht op de
tegenzijde

Bluetooth verbinding
tot stand gebracht
Geen verbinding
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LED-indicaties
Blauwe LED knippert
even en brandt dan
permanent

of

LED-indicatie
Blauwe LED knippert

Blauwe en rode LED
knipperen
afwisselend (snel)
Blauwe en rode LED
knipperen
afwisselend (snel)
Blauwe LED knipper
elke 5 sec
(langzaam)
Blauwe LED knipper
elke 1 sec (snel en
kort)

4.1.4 Luidspreker (optioneel verkrijgbaar)
Bluetooth-ontvanger
voor LD6000

4.1.1 Bluetooth-zender
Bluetooth-instelling
Laatste bluetoothverbinding weer tot
stand brengen
Bluetooth naar
paringsmodus
(zoekmodus)
schakelen
Verbinding wordt tot
stand gebracht
A-3

Bediening
Zender inschakelen
(multifunctieknop 3
sec indrukken)
Multifunctieknop
in uitgeschakelde
toestand 6 sec
indrukken
Wacht op de
tegenzijde

LED-indicatie
Bluetooth LED
inactief
Alle niveau LED's
gaan branden,
bluetooth LED
knippert
Blauwe LED knippert

Bluetooth-instelling
Laatste bluetoothverbinding weer tot
stand brengen
Bluetooth naar
paringsmodus (zoekmodus) schakelen
Verbinding wordt tot
stand gebracht
Bluetooth verbinding
tot stand gebracht
Geen verbinding
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Bediening
Apparaat
inschakelen
(multifunctieknop
4 sec indrukken)
Kort op bluetooth-knop drukken

LED-indicatie
Power LED brandt

Wacht op de
tegenzijde

Bluetooth LED
knippert snel
Bluetooth LED brandt

Bluetooth LED
knippert snel

Bluetooth LED
knippert langzaam
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4.2 Desinfectie – desinfectievoorschrift –
m Voor gebruik van de LD6000 PTS moeten alle
onderdelen die direct met het drinkwater in
aanraking komen worden gedesinfecteerd. Ga te
werk volgens de volgende voorschriften.
m Draag bij het vullen van het voorraadreservoir en
bij het bijvullen van de spuitfles altijd
geschikt veiligheidshandschoenen (opgeborgen in
accessoirekoffer).
Het desinfectiemiddel is een neutraal, vloeibaar reinigingsmiddel op basis van speciaal gestabiliseerde 3% waterstofperoxide. Het reinigt en ontsmet milieuvriendelijk en is
goedgekeurd voor de drinkwatersector.
m Er gelden geen algemene aanwijzingen voor gevaarlijke stoffen. Bij de omgang met chemicaliën
moeten wel de gebruikelijke preventieve maatregelen worden getroffen.

4.3 Aansluiten van de LD6000 PTS kabelsluis
De kabelsluis wordt aangesloten om de flexibele sensorkop
schoon in de drinkwaterleiding te kunnen invoeren. De sluis
wordt geleverd met een vaste GEKA-koppeling, die goedgekeurd is voor gebruik bij drinkwater. Voordat u verder gaat
met het installeren, moet de waterleiding worden
afgesloten!

Sluit de afsluitarmatuur, daarna het uiteinde van het te
onderzoeken pijpleidinggedeelte voorbereiden met de meegeleverde GEKA-koppeling. Probeer voor het aansluiten
altijd zo recht mogelijke stukken of aftakkingen van
maximaal 45° te gebruiken, zodat de gevoelige sensorkop
bij het invoeren niet blijft haken.

1.	 Spray eerst de sensorkop van de LD6000 PTS ruim in
met het desinfectiemiddel en laat het ca. 5 minuten
inwerken.
Is de afstand tussen de geplaatste GEKA-koppeling van de
pijpleiding en de volgende afsluitarmatuur te klein, gebruik
dan een slangadapter (opgeborgen in de accessoirekoffer)
voor het koppelen van de kabelsluis.
2.	 Vul het voorraadreservoir tot ca. ¼ met desinfectiemiddel.

De GEKA-koppeling wordt daarna met de drukbestendige
kabelsluis van de LD6000 PTS verbonden.
3.	 Richt het reservoir tijdens de metingen verticaal naar
boven, zodat het desinfectiemiddel steeds kan
nastromen.

Zorg dat het voorraadreservoir met desinfectiemiddel (zie
desinfectievoorschrift 4.2) verticaal naar boven is gericht.

De glasvezelkabel wordt bij het in de pijpleiding schuiven
continu door de desinfectie-oplossing getrokken. Bij het
inschuiven is geen bepaalde inwerktijd nodig. Het middel is
pH-neutraal en kan na gebruik zonder neutralisatie in het
riool worden afgevoerd.
NL
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Het wordt aangeraden de glasvezelkabel in stappen
van 30-50 cm in te schuiven. Na elke stap moet de sonde
kort tot rust komen om het geluid in de omgeving van de
sonde te kunnen opnemen.
5.1 Met bluetooth-koptelefoon
Voor het inschuiven van de sensorkop met de glasvezelkabel van de haspel, moet de afsluitarmatuur weer helemaal
worden geopend.

m Zorg voor het openen van de afsluitarmatuur
dat alle verbindingen weer correct tot stand zijn
gebracht.
4.4 Inschuiven van de glasvezelkabel
m De glasvezelkabel kan door 90° bochten bij DN50
worden geschoven. Ondanks deze flexibiliteit
en de hoge breukbelastbaarheid moet bij elke
toepassing met 90° bochten uiterst voorzichtig te
werk worden gegaan.
Mocht de sonde blijven haken, probeer deze dan door voorzichtig heen en weer schuiven weer los te maken. Tijdens
het inschuiven zal via de koptelefoon/luidspreker een hard
krassend geluid te horen zijn, dit wordt veroorzaakt door
het inschuiven. Dit kan door de MUTE schakeling worden
onderdrukt.

LD6000 PTS

Bij het zoeken naar lekkages met de LD6000 PTS in
combinatie met de bluetooth-koptelefoon wordt de locatie
in de defecte pijpleiding gezocht waar de geluidssterkte
het hoogst is. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat elke lekkage een uitstroomgeluid veroorzaakt. Hoe dichter u bij de
defecte locatie komt, hoe meer geluidsenergie door de
sensor wordt opgenomen, dit is te horen als een hoorbare
toename van de geluidssterkte. Tegelijk zal ook een verschuiving van de toon naar hogere frequenties te horen zijn.
Schuif de sonde in de pijpleiding, tot het punt met de
hoogste geluidssterkte is gevonden. Voor fijnafstemming de
sonde meerdere keren langs de lekkage heen en weer
schuiven.
5.2 Via de geïntegreerde niveau-indicatie
De geïntegreerde niveau-indicatie van de LD6000 PTS
dient slechts ter oriëntatie. Houd er rekening mee dat een
lekgeluid niet altijd tot een volledige uitslag van de niveau
LED's hoeft te leiden. Als uitgangspunt geldt echter dat hoe
dichter u bij de leklocatie komt, hoe groter de niveau-uitslag
zal zijn.
5.3 Met bluetooth-ontvanger en LD6000 combi-detector

LD6000 PTS

05 Akoestische lekdetectie

LD6000 PTS

De glasvezelkabel met geïntegreerde sensorkop voor
geluidsopnamen wordt in de defecte pijpleiding geschoven. De geluidsopnemer is zeer gevoelig en neemt ook zeer
geringe geluiden op. Ondanks deze gevoeligheid, kan het
onder bepaalde omstandigheden voorkomen dat een lekkage niet worden gedetecteerd. Dit kan komen doordat het
lek geen uitstroomgeluid veroorzaakt of de sensorkop niet
goed meer werkt. Controleer daarom altijd voor het invoeren of de sensorkop de geluiden nog correct kan opnemen,
door met uw vingernagel over de punt te bewegen.
A-5

De LD6000 PTS in combinatie met de LD6000 combidetector vormt een perfecte visuele aanvulling op de akoestische lekdetectie. Met de LD6000 combi-detector kunnen
frequenties tot 4000 Hz visueel worden weergeven. De beste resultaten kunnen worden bereikt in de "Smart-modus"
en bij de door de gebruiker gedefinieerde toepassing. Ook
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wordt de meting tijdens de duurmeetmodus aanbevolen.
Voor het nauwkeurig instellen graag het gebruikershandboek van de LD6000 combi-detector lezen.
Als uitgangspunt geldt ook hier dat hoe dichter u bij de
defecte locatie komt, hoe hoger het geluidsniveau zal zijn
(numerieke weergave bij LD6000 combi-detector). Tegelijk wordt ook een verschuiving van de toon naar hogere
frequenties zichtbaar (onderste frequentiediagram bij de
LD6000 combi-detector).

33 kHz

33 kHz

06 Leiding- en puntlokalisatie
Om de positie van de zendkop te kunnen bepalen, worden
hierna 2 methoden beschreven. Enerzijds met een gangbaar lokalisatieapparaat (niet meegeleverd) en anderzijds
met een meetwiel.
Methode 1 – lokalisatieapparaat
Voor leiding- en puntlokalisatie heeft u een gangbaar lokalisatieapparaat nodig (niet meegeleverd). Standaard bestaat
een dergelijk lokalisatieapparaat uit een generator
(transmitter) en een ontvanger (receiver).
Lees de bedieningshandleiding van uw lokalisatieapparaat
voor de juiste toepassing.
Na een succesvolle akoestische lekdetectie, de glasvezelkabel in de defecte pijpleiding laten waar u het maximale
niveau heeft geconstateerd. Sluit daarna de frequentiegenerator van uw lokalisatieapparaat aan op de LD6000 PTS.

Methode 2 – meetwiel
Na een succesvolle akoestische lekdetectie, de glasvezelkabel eveneens in de defecte pijpleiding laten waar u het
maximale niveau heeft geconstateerd. Nu op de meterteller
de afgewikkelde lengte aflezen.

Noteer de waarde en loop de opgegeven lengte met een
meetwiel. Op de positie waar de waarde van het meetwiel
overeenkomt met de mechanische meterteller, bevindt zich
de zendkop in de leiding.

Als uitgangspunt geldt bij alle frequentiegeneratoren van
lokalisatieapparaten:
Sondelokalisatie
Wordt een stekkerbus verboden met de generator
en de andere met een in de grond gestoken grondpen,
kan het verloop van de ingeschoven glasvezelkabel gevolgd
worden.

2m

Puntlokalisatie
Worden beide stekkerbussen (signaal en massa) beide met
de generator verbonden, wordt alleen het zoekelement aan
de punt van de sonde geactiveerd. Hiermee kan de exacte
positie van de sonde worden bepaald.
De lokalisatiefrequentie is geoptimaliseerd voor gebruik
met 33 kHz, andere gangbare frequenties zijn niet of slechts
beperkt te gebruiken.

NL

Bedieningshandleiding – LD6000 PTS

A-6

07 Foutzoeken
Foutbeschrijving
LD6000 PTS maakt geen
verbinding met de koptelefoon /
bluetooth-ontvanger / luidspreker
(optioneel verkrijgbaar) via
bluetooth

Apparaat kan niet worden
gevonden tijdens de
paringsmodus (zoekmodus)

Niveau-indicatie op de LD6000
PTS begint tijdens de paringsmodus (zoekmodus) te knipperen

Verbinding wordt tijdens bedrijf
plotseling verbroken

LD6000 PTS kan niet meer
worden in- / uitgeschakeld
Verbinding tussen LD6000 PTS
en koptelefoon / bluetoothontvanger / luidspreker (optioneel
verkrijgbaar) is correct tot stand
gebracht, maar er is geen geluid
te horen

Lokaliseren van de
glasvezelkabel / sondekop is
niet mogelijk

A-7

Mogelijke oorzaken

Mogelijke oplossing

Tegenzijde niet ingeschakeld

Tegenzijde inschakelen

Tegenzijde gepaard met ander apparaat

Paringsmodus (zoekmodus) tussen
LD6000 PTS en koptelefoon /
bluetooth-ontvanger / luidspreker
opnieuw uitvoeren

Paringsmodus (zoekmodus) niet correct
uitgevoerd
Eén van de te paren apparaten is niet in
de paringsmodus (zoekmodus)

Beide apparaten naar de
paringsmodus (zoekmodus) schakelen
en enkele seconden wachten, tot ze
verbinding hebben gemaakt

De apparaten zijn te ver van elkaar
Bij de paringsmodus (zoekmodus) de
opgebouwd om zich te kunnen verbinden apparaten zo dicht mogelijk bij elkaar
(maximale reikwijdte 10 m)
brengen
Fout tijdens de paringsmodus
(zoekmodus)

LD6000 PTS uitschakelen en
paringsmodus (zoekmodus) nog een
keer opnieuw uitvoeren

Koptelefoon / bluetooth-ontvanger of
luidspreker te ver van de LD6000 PTS
verwijderd (maximale reikwijdte 10 m)

Breng de apparaten weer binnen het
overdrachtsbereik

Batterijen van de LD6000 PTS / koptelefoon / bluetooth-ontvanger of luidspreker
(optioneel verkrijgbaar) zijn te zwak

Vervang de batterij van de LD6000
PTS of laad de koptelefoon /
bluetooth-ontvanger / luidspreker
weer op

LD6000 PTS / koptelefoon / bluetoothontvanger of luidspreker hebben zichzelf
zonder reden uitgeschakeld

Schakel het apparaat weer in

Softwarefout

Maak de klemmen van de batterij van
de LD6000 PTS bluetooth-zender los
en sluit ze weer aan

Mute-schakeling (demping) van LD6000
PTS is actief

Kort drukken op de multifunctieknop
(MUTE LED moet aan zijn)

Glasvezelkabel is beschadigd of zichtbaar
Stuur het apparaat terug naar de
geknikt (kabelbreuk)
fabrikant voor reparatie / controle
Sensorkop beschadigd of afgescheurd
Frequentiegenerator is niet correct
aangesloten op de LD6000 PTS

De frequentiegenerator volgens deze
handleiding aansluiten

Leiding te diep onder de grond of onder
een afgesloten oppervlak met metaal in
de grond

Lokalisatie is hier helaas niet
mogelijk!

Glasvezel beschadigd of gebroken

Stuur het apparaat terug naar de
fabrikant voor reparatie / controle
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08 Toepassingsvoorbeelden
De volgende toepassingsvoorbeelden laten zien hoe bij
speciale inbouwelementen van het pijpleidingsysteem de
LD6000 PTS kan worden aangesloten.
8.1 Inschuiven via watermeter in huis

8.5 Inschuiven via aanboorarmatuur
• Pijpleidingtraject via 45° aanboorarmatuur aanboren
• GEKA-koppeling op armatuur bevestigen
• Kabelsluis aansluiten
• Aanboorarmatuur volledig openen
• Sonde inschuiven

09 Reiniging, opslag en transport
1 2 5 8 8 6

m Voor reiniging, opslag en transport van het
apparaat moeten de volgende punten worden
opgevolgd.

• Aansluiting afsluiten
• Watermeter demonteren

Reiniging
• Gebruik voor het reinigen van de LD6000 PTS geen
puntig gereedschap of agressieve chemicaliën!

• GEKA-koppeling plaatsen
• Slangadapter bevestigen

Opslag
• Het desinfectiemiddel altijd in een rechtopstaande positie
opslaan (deksel naar boven)

• Kabelsluis aansluiten
• Huisaansluiting weer openen
• Sonde inschuiven

• Bescherm de glasvezelkabel tegen direct zonlicht

8.2 Inschuiven via waterafsluiter
• Aansluiting afsluiten

• Bij langdurige opslag de 9 V batterij van de
bluetooth-zender loskoppelen.

• Waterafsluiter demonteren

• Droog en stofvrij opslaan

• GEKA-koppeling plaatsen

• Niet blootstellen aan agressieve media

• Slangadapter bevestigen

• Opslagtemperatuur 0...40 °C

• Kabelsluis aansluiten

• Relatieve luchtvochtigheid 80 %

• Aansluiting weer openen

Transport
• Zet het voorraadreservoir met de hiervoor bedoelde
rubberband op de haspel

• Sonde inschuiven
8.3 Inschuiven via gedemonteerde pijpleiding
• Pijpleidingtraject buiten gebruik stellen
• Pijpleiding demonteren
• Geschikt adapterstuk met GEKA-koppeling bevestigen

• Zorg dat het apparaat tijdens het transport niet wordt
blootgesteld aan grotere schokken
• Bij transport in een voertuig de voorschriften voor het
vastzetten van lading opvolgen (stVO)

• Kabelsluis aansluiten
• Pijpleidingtraject weer in gebruik stellen
• Sonde inschuiven
8.4 Inschuiven via hydrant
• Adapterstuk voor hydrant met GEKA-koppeling plaatsen
• Kabelsluis aansluiten
• Hydrant volledig opendraaien
• Sonde inschuiven
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10 Technische gegevens
Sensor:
• Zeer flexibele sensorkop
• Geïntegreerde antenne (voor puntlokalisatie)
• Geluidsopnemer: Frequentiebereik 10 Hz tot 10.000 Hz
• Beschermingsgraad IP 68
Glasvezelkabel en haspel:
• 4,5 mm Polykat-glasvezel
• Breukbelasting: 10,3 kN
• Maximale buigradius: 120 mm

Ontvanger:
• Bluetooth-ontvanger voor LD6000 combi-detector
o Geïntegreerde Li-ion accu
o Gebruiksduur: ca. 6 uur
o Bluetooth 2.0, klasse 2, frequentie 2,4 GHz
o Reikwijdte: 10 m
• Bluetooth-koptelefoon
o Geïntegreerde Li-ion accu
o Gebruiksduur ca. 8 uur
o Bluetooth 2.0, klasse 2, frequentie 2,4 GHz
o Reikwijdte: 10 m
• Bluetooth-luidspreker (optioneel verkrijgbaar)
o Geïntegreerde Li-ion accu

• Lengte: maximaal 70 m

o Gebruiksduur ca. 8 uur

• Aluminiumframe
o Afmetingen 570 x 400 x 160 mm
o Gewicht ca. 7 kg
• Mechanisch lengtemeetapparaat

o Bluetooth 2.0, klasse 2, frequentie 2,4 GHz
o Reikwijdte: 10 m

• Transportbeveiliging voor desinfectiereservoir
Sluis:
• Drukbestendig tot max. 16 bar

Accessoirekoffer:
• Desinfectiemiddel – spuitfles 250 ml
• Bluetooth-koptelefoon
• GEKA-koppelingen 1 inch binnendraad en 1 inch
buitendraad

• GEKA-koppeling met drinkwatergoedkeuring

• Reservebatterij 9 V blok

• Desinfectiereservoir

• Optioneel: Bluetooth-ontvanger, laadadapter voor 230 V
stopcontact en 12 V sigarettenaansteker

Bluetooth-zender (geïntegreerd in haspel):
• Beschermingsgraad IP 66 (excl. batterijvak)

• Mini-USB laadkabel

• Batterijbedrijf via 9 V blok

• Slangadapter

• Bluetooth 2.0, klasse 2, frequentie 2,4 GHz

Leidinglokalisatie:
• 2 stuks 9 mm bananenstekkerbussen voor het
aansluiten van de frequentiegenerator

• Reikwijdte: 10 m
• Geïntegreerde LED niveau-indicatie
• Batterijstatusindicatie
• "Mute"-functie (dempingsfunctie)
• 2 stuks 9 mm bananenstekkerbussen
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• In glasvezelkabel geïntegreerde koperdraden voor
activering van de sonde
• In de sensorkop geïntegreerde antenne voor
puntlokalisatie (geoptimaliseerd voor 33 kHz)
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