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Lokalizatory
3M Dynatel
LokalizatorÛw 3M Dynatel moøna uøywaÊ do trasowania kabli i rur, wykrywania uszkodzeÒ pow≥ok kabli, dokonywania dok≥adnych pomiarÛw g≥Íbokoúci, wykrywania sond, lokalizacji zakopanych znacznikÛw elektronicznych EMS, odczytu i zapisu danych w markerach EMS-iD
oraz tworzenia map cyfrowych w systemach GIS. Urzπdzenia oferujπ proste interfejsy, duøπ
podúwietlanπ grafikÍ o duøej rozdzielczoúci, dobre wywaøenie i ergonomiÍ.

L

okalizatory 3M Dynatel tworzπ
kompleksowy system zapobiegania
uszkodzeniom, lokalizacji, oznakowania i mapowania podziemnej infrastruktury. Sπ ≥atwe w obs≥udze i przyjazne
w eksploatacji. Wymagajπ tylko minimalnego przeszkolenia uøytkownika. Odczyty z ciek≥okrystalicznego wskaünika cyfrowego i obs≥uga przy pomocy ergonomicznych przyciskÛw powodujπ, øe bardzo ≥atwo jest dokonywaÊ precyzyjnych lokalizacji. Zbliøanie siÍ do kabla sygnalizujπ:
wykres s≥upkowy odbiornika, wskaünik
cyfrowy poziomu sygna≥u, strza≥ki kierunkowe i g≥oúnik. Funkcja automatycznej
ÑpamiÍciî przechowuje ustawienia operatora dokonane przy poprzednim uøyciu
urzπdzenia.
W typoszeregu znajdujπ siÍ wersje od bardzo prostych, do najbardziej zaawansowanych konfiguracji zawierajπcych wszystkie
niezbÍdne funkcje do lokalizacji trasy,
uszkodzeÒ i znacznikÛw EMS. Zestawienie
modeli lokalizatorÛw 3M przedstawia tabela 1.

Lokalizatory serii 2500E
Na seriÍ 2500E sk≥adajπ siÍ nastÍpujπce
urzπdzenia:
ï 2550E ñ lokalizator kabli i rur,
ï 2550E-iD ñ lokalizator kabli, rur i znacznikÛw EMS,
ï 2573E ñ lokalizator kabli, rur, z ramkπ
do lokalizacji uszkodzeÒ (rys. 2),
ï 2573E-iD ñ lokalizator kabli, rur, uszkodzeÒ i znacznikÛw EMS.
Modele wykorzystujπ cyfrowπ obrÛbkÍ sygna≥Ûw i zapewniajπ wysokπ skutecznoúÊ, szybkoúÊ, i precyzjÍ lokalizacji
podziemnej infrastruktury. Lokalizatory
serii 2500 sπ przeznaczone dla wymagajπcych profesjonalistÛw zajmujπcych siÍ
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Rys. 1. Lokalizatory Dynatel s≥uøπ do trasowania kabli i rur, wykrywania uszkodzeÒ pow≥ok kabli, pomiarÛw g≥Íbokoúci, wykrywania sond, lokalizacji zakopanych znacznikÛw elektronicznych EMS, odczytu i zapisu danych w markerach EMS-iD oraz tworzenia map cyfrowych w systemach GIS

Tabela 1. Lokalizatory 3M Dynatel
Zastosowanie
Kable / rury

Kable / rury / uszkodzenia

Seria

Seria M i E ñ zaawansowane lokalizatory trasy
i uszkodzeÒ

Seria iD ñ lokalizatory z funkcjπ lokalizacji znacznikÛw
EMS, odczytu i zapisu znacznikÛw EMS-iD,
kompatybilne z systemem GPS

Model

Model

2220M
2250M
2550E

2273M
2573E

Model

Model

2250M-iD
2550E-iD

2273M-iD
2573E-iD

Model

Model

2250

2273E5T3

Seria 2200 ñ lokalizator podstawowy
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Rys. 2. Dynatel 2573E ñ lokalizator kabli, rur, z ramkπ do lokalizacji uszkodzeÒ

lokalizacjπ kabli i rur oraz uszkodzeÒ.
W urzπdzeniach serii 2500 zastosowano
szeúÊ czÍstotliwoúci aktywnych oraz
zwiÍkszonπ do 12 W maksymalnπ moc
nadajnika. Urzπdzenia mogπ byÊ wykorzystywane do lokalizacji i utrzymania
sieci w najtrudniejszych warunkach w terenie.
Najwaøniejsze cechy:
ï mapowanie widoku trasy: wyúwietlacz
graficzny kierunku i po≥oøenia kabla,
ï piÍÊ trybÛw lokalizacji: wizualizacja trasy, kierunkowy-szczytowy, kierunkowy-

-zerowy, szczytowy specjalny oraz
szczytowy-indukcyjny,
szeúÊ
czÍstotliwoúci aktywnych: 577 Hz,
ï
1 kHz, 8 kKz, 33 kHz, 82 kHz, 133 kHz,
ï moøliwoúÊ jednoczesnego nadawania
czterech czÍstotliwoúci aktywnych,
ï cztery czÍstotliwoúci indukcyjne: 8 kKz,
33 kKz, 82 kKz, 133 kKz (nadajnik
o mocy 12 W),
ï funkcja lokalizacji uszkodzeÒ pow≥oki
kabla (Dynatel 2573E, 2573E-iD),
ï czÍstotliwoúci radiowe umoøliwiajπce lokalizacjÍ kabli i rur bez nadajnika,

ï czÍstotliwoúci energetyczne 50 Hz oraz
czÍstotliwoúci harmoniczne zapewniajπce efektywnπ lokalizacjÍ kabli energetycznych nn, SN i WN,
ï precyzyjna lokalizacja ñ pomiary do g≥Íbokoúci 9 m,
ï lokalizacja, odczyt i zapis znacznikÛw
elektronicznych i tryb alarmowy znacznikÛw EMS podczas lokalizacji (opcja
iD),
ï moøliwoúÊ komunikacji z GPS do mapowania GIS tras rurociπgÛw, kabli oraz
znacznikÛw elektronicznych EMS
i EMS-iD.

Lokalizatory kabli i rur serii
2250M/2273M

Rys. 3. Znaczniki EMS i przyk≥ad rozmieszczenia markerÛw przy instalacji

Grupa urzπdzeÒ serii 2250M/2273M
obejmuje modele:
ï 2250M ñ lokalizator kabli i rur (rys. 4),
ï 2250M-iD ñ lokalizator kabli, rur
i znacznikÛw EMS,
ï 2273M ñ lokalizator kabli, rur i uszkodzeÒ (rys. 5),
ï 2273M-iD ñ lokalizator kabli, rur, uszkodzeÒ pow≥oki kabli i znacznikÛw EMS.
Lokalizatory kabli i rur serii Dynatel
2250/2273M sπ wyposaøone w uk≥ad kierunkowych anten umoøliwiajπcych precyzyjnπ lokalizacjÍ w trybie kierunkowym-szczytowym, kierunkowym-zerowym, szczytowym-indukcyjnym oraz
szczytowym-specjalnym do lokalizacji
kabli. Urzπdzenia sπ wyposaøone w szereg funkcji wewnÍtrznych, pozwalajπcych na dok≥adnπ lokalizacjÍ rur i kabli
w zakresie:
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Pozosta≥e cechy:

ï cztery czÍstotliwoúci aktywne: 577 Hz,
8 kHz, 33 kHz, 133 kHz,

ï tryb jednoczesnego nadawania czterech
czÍstotliwoúci przy bezpoúrednim pod≥πczeniu nadajnika,
ï dostÍpne trzy czÍstotliwoúci indukcyjne:
8 k, 33 k, 133 k,
ï tryb tonowy: ton identyfikacyjny 577 Hz
i 133 kHz pulsujπcy z czÍstotliwoúciπ
8 Hz,
ï nadajnik o mocy maksymalnej 3 W, 5 W
lub 12 W,
ï odczyt / zapis i lokalizacja znacznikÛw
EMS, alarm znacznikÛw w trybie lokalizacji trasy,
ï komunikacja GPS do mapowania GIS
tras rurociπgÛw / kabli oraz EMS.

Lokalizator rur / kabli
3M Dynatel 2220M

Rys. 4. Lokalizator kabli i rur Dynatel 2250M
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ï lokalizacji trasy kabla i rurociπgu,
ï pomiaru g≥Íbokoúci po≥oøenia kabli, rury
lub sondy aktywnej,

ï pomiaru sygna≥u prπdowego w kablu lub
rurze,

ï identyfikacji kabli i par kablowych,
ï lokalizacji kabli energetycznych pod napiÍciem.
Odbiornik zawiera specjalnπ funkcjÍ
wzmocnienia selektywnego, uwydatniajπcπ wartoúci szczytowe i zerowe dla zwiÍkszenia dok≥adnoúci lokalizacji trasy. Tryb
kierunkowy-szczytowy analizuje odpowiedzi z czterech anten odbiorczych, wyúwietlajπc jednoczeúnie wskazanie kierunku le-
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wy/prawy i úrodek kabla/rury oraz wykres
s≥upkowy i wartoúÊ numerycznπ dajπcπ
wyraüne wskazanie podwÛjnego maksimum sygna≥u. PÛ≥automatyczne ustawianie wzmocnienia z precyzyjnym dostrojeniem rÍcznym pozwala ustawiÊ optymalnπ czu≥oúÊ odbiornika. Wielokierunkowy
tryb szczytowy-zerowy pokazuje sygna≥y
odpowiedzi o zerowej ze wzmocnieniem
automatycznym, wykorzystuje uk≥ad anten
do wskazywania po≥oøenia i kierunku kabla/rury w postaci specjalnego wskaünika
kompasowego. Ramka do lokalizacji
uszkodzeÒ jest dostÍpna w lokalizatorach
w wersji 2273M.

NowoúÊ w serii lokalizatorÛw 3M Dynatel 2200M to lokalizatory 2220M (rys. 6)
dedykowane do prostej i dok≥adnej lokalizacji zakopanych rur, kabli i sondy aktywnej nawet w najtrudniejszych warunkach
terenowych. Odporny i czu≥y odbiornik
wykorzystuje dwie czÍstotliwoúci aktywne, wyúwietla wykres s≥upkowy, moc sygna≥u oraz wskazanie kierunku rury / kabla. Dodatkowo samym odbiornikiem bez
nadajnika moøna pasywnie lokalizowaÊ
kable i rury przy wykorzystaniu czÍstotliwoúci energetycznej 50 Hz i radiowych,
wykrywaÊ prπdy ochrony katodowej rurociπgÛw oraz sondy aktywne.
Urzπdzenie oferuje:
ï tryb pojedynczego i podwÛjnego maksimum ze wskazaniem kierunku; weryfikuje po≥oøenie kabla i wskazuje kierunek
rury,
ï dwie czÍstotliwoúci aktywne 8 kHz
i 82 kHz,
ï tryb indukcyjny w miejscach o ograniczonym dostÍpie lub bez dostÍpu do
obiektu,
ï wysoki i standardowy poziom mocy nadajnika dla lokalizacji na duøe odleg≥oúci oraz przy zmiennych warunkach po≥oøenia rurociπgÛw,
ï pomiar prπdu sygna≥u w przewodzie, co
pozwala na identyfikacjÍ w≥aúciwego kabla w miejscach o duøym zagÍszczeniu
instalacji,
ï cyfrowy odczyt g≥Íbokoúci rury lub sondy po naciúniÍciu przycisku,
ï nadajnik o mocy 3 W i 12 W (maks.),
ï pasywne czÍstotliwoúci energetyczne
wrzesieÒ 2014
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Rys. 5. Dynatel 2273M ñ lokalizator kabli, rur i uszkodzeÒ

50/60 Hz, radiowe oraz 512 Hz, 640 Hz i 33 kHz do lokalizacji
sondy aktywnej,
ï wykrywanie prπdÛw ochrony katodowej.
3M Dynatel 2220M moøe byÊ wykorzystywany m.in. do lokalizacji rur, kabli, przewodÛw lokalizacyjnych w úwiat≥owodach
i rurach plastikowych, wykrywania sygna≥Ûw sieci energetycznej,
lokalizacji sond i kamery inspekcyjnych do kontroli rurociπgÛw.

Lokalizatory 1420-iD EMS
Lokalizatory 3M Dynatel 1420-iD EMS (rys. 7) oferujπ:

ï wykrywanie i lokalizacjÍ wszelkich typÛw i czÍstotliwoúci standardowych znacznikÛw EMS,
124
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ï moøliwoúÊ odczytu i zapisu znacznikÛw
EMS-iD,

ï moøliwoúÊ

komunikacji z systemem
GPS do mapowania GIS tras rurociπgÛw/kabli i znacznikÛw elektronicznych,
ï maksymalny zakres g≥Íbokoúci lokalizowanego znacznika 2,4 m,
ï szacowanie g≥Íbokoúci elektronicznych
znacznikÛw 3M EMS-iD,
ï duøy podúwietlany wyúwietlacz graficzny wysokiej rozdzielczoúci, ma≥π wagÍ,
dobre wywaøenie.

Lokalizatory serii 2200
Rys. 6. Lokalizator 2220M dedykowany do prostej i dok≥adnej lokalizacji zakopanych rur, kabli i sondy aktywnej

Rys. 7. Lokalizatory 3M Dynatel 1420-iD EMS

Tabela 2. Funkcje lokalizatorÛw Dynatel wed≥ug modeli
Seria 2500

Seria
2250M/2273M

2220M

1420-iD









opcja

opcja





KompatybilnoúÊ z GPS









CzÍstotliwoúci czynne

6

4

2



Lokalizacja kabli energetycznych









Pasywne czÍstotliwoúci radiowe









Lokalizacja sond









Lokalizacja uszkodzeÒ (Ramka A)

opcja

opcja





Moc nadajnika (standardowo)

12 W

3W

3W



Maks. moc nadajnika (opcja)

12 W

5W, 12 W

12 W



årednica obejmy indukcyjnej,
dynacoupler

3î lub 4,5î

3î

3î



Lokalizacja kabli i rur
Lokalizacja/ odczyt/ zapis
(znaczniki elektroniczne)

Torba na obejmÍ i szpilka doziemiajπca









Torba na lokalizator



opcja



opcja

Instrukcja obs≥ugi









PrzejúciÛwka RS/232USB









opcja

opcja

opcja





opcja

opcja



Akumulator 2200RB
PrzewÛd do gniazda zapalniczki
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Seria 2200 obejmuje modele:
2250
ñ lokalizator kabli i rur,
ï
ï 2273E5T3 ñ lokalizator kabli / rur /
uszkodzeÒ.
Lokalizatory serii 2200 sπ tanimi, stosowanymi od wielu lat urzπdzeniami s≥uøπcymi do lokalizacji trasy i pomiaru g≥Íbokoúci kabli i rur. Posiadajπ cztery aktywne
czÍstotliwoúci energetyczne, radiowe oraz
ochrony katodowej. Funkcja Ñtonî umoøliwia identyfikacjÍ kabli oraz par w kablach.
Odbiorniki zawierajπ funkcjÍ zwiÍkszania
amplitudy, ktÛra u≥atwia uwydatnianie
maksimum i minimum oraz zwiÍkszanie
rÛønic amplitudy sygna≥u miÍdzy dwoma
przewodnikami, dajπcymi taki sam ton.
Nadajnik i odbiornik posiadajπ funkcjÍ autotestowania, wykonywanπ po kaødorazowym w≥πczeniu urzπdzenia. Dynatel
2273E5T3 ma wszystkie funkcje lokalizatora 2250 i jest dodatkowo wyposaøony
w ramkÍ do lokalizacji uszkodzeÒ pow≥oki kabla.

Wsparcie
PrÛcz opisanych urzπdzeÒ oúrodki serwisowe firmy 3M zapewniajπ takøe pe≥ne wsparcie techniczne: kalibracjÍ, naprawy, aktualizacje oraz modyfikacje, poprawiajπce bezpieczeÒstwo, wydajnoúÊ i niezawodnoúÊ
sprzÍtu.
Opracowano na podstawie
materia≥Ûw firmy 3M

3M Poland Sp. z o.o.
al. Katowicka 117, Kajetany
05-830 Nadarzyn
e-mail: elektro.pl@mmm.com
www.3m.pl/elektro
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