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Bevezetés
Köszönjük, hogy az InfoSense szennyvíz csatorna gyors vizsgáló eszközét (SL-RAT™)választotta A
megvásárolt eszköz szabadalmaztatott technológiát alkalmaz, a gravitációs szennyvíz elvezető
csatornarendszerek teljes elzáródásainak gyors felderítésére. Készülékünk arra a tényre támaszkodik,
hogy egy cső szabad terében áramló levegő nagyon hasonlóan viselkedik a vízhez. Az SL-RAT™ adó vagy a
TX egy ismert hangot bocsát ki a csőben, jellemzően a búvónyíláson keresztül. Az SL-RAT™ vevő vagy RX
egy szomszédos aknában várja a jelet. Kifinomult algoritmust használva az általa hallott hangenergia
mérésére, a vevő (RX) képes a dugulást minősíteni, amely azonnal megjelenik a felhasználónak, és
lehetővé teszi az adatok átvitelét egy olyan számítógépes fájlba, amelyet a továbbiakban kezelhet és
elemezhet az SL-RAT ™ felhasználó.

Áttekintés
Jellemzők
•
•
•
•
•
•
•
•

Alacsony üzemeltetési költségek
Gyors eredmények - jellemzően kevesebb, mint 3 perc/szakasz
Biztonságos - nincs érintkezés az áramló közeggel
Üzemi teszten átesett - rezgésálló kivitel
Könnyen használható - felhasználók betanítása perceken belül
Helyszíni eredmények- könnyen értelmezhetők
Hordozható - a jeladó és - vevő össztömege nem haladja meg a 14 kg-ot.
GIS Integration - GPS Enabled

Felhasználási területek
•
•
•
•
•

A tisztító személyzet a szennyezett csatornákra fókuszálható
gyors és olcsó „karbantartás előtti” minősítés
Kerülje a mérő előtti csőszakaszon végzett tisztítás által okozott túlcsordulásokat a mérő utáni
csőszakaszon!
Kerülje az ismételt túlcsordulásokat - azonosítsa a forró pontokat a véletlen kiömlések esetén!
Utótisztítás - minőségbiztosítás

Alkatrészek és vezérlők megnevezése
Az SL-RAT™ eszköz kettő fő részből áll a TX vagy transzmitter (adó) tartalmaz egy nagy teljesítményű
tengeri minőségű hangszórót. Könny azonosítható a nagyobb hangsugárzó házról és a viszonylag
nehezebb súly miatt. Az RX vagy vevőegység egy kiváló minőségű mikrofont tartalmaz, és könnyen
felismerhető a kisebb szenzor házról és a könnyebb súlyról, 2. ábra. Mindkét egység adó és vevő
grafikus címkét is tartalmaz.
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felhasználói kijelző
3 gombos vezérlés
rögzítő gombok

hangszóró

akkumulátortöltő
dugalj és sapka
(nem látható)

keret

BE/KI kapcsoló

1. ábra Az SL-RAT™ eszköz fő alkatrésze az adó (TX)

felhasználói kijelző
3 gombos vezérlés
rögzítő gombok

mikrofon

keret

BE/KI kapcsoló

BE/KI kapcsoló

akkumulátortöltő
dugalj és sapka
(nem látható)
2. ábra Az SL-RAT™ eszköz fő alkatrésze a vevő (TX)

•
•

•

Felhasználói kijelző és 3 gombos vezérlés: Az adó és a vevő felhasználói interfészt biztosít az
akusztikus mérésekhez, valamint a vevő és az adó állapot információinak megtekintéséhez.
BE/KI kapcsoló: (Adó és vevő) A tömbler kapcsoló előretolásával kapcsolja be! Ez akkumulátor
áramot biztosít az alkatrészek számára. Bekapcsolt (előretolt) állásban, a felhasználói kijelző és
a 3 gombos vezérlő üzemképes. Ha nem tervezi az RX és a TX hosszabb ideig történő
használatát (több mint egy óra) - Kapcsolja ki a tápfeszültséget a tömbler kapcsoló
hátrahúzásával!
Akkumulátor töltő csatlakozás és sapka: (TX & RX) Az akkumulátor a mellékelt hálózati
adapter akkumulátor töltőcsatlakozó csatlakoztatásával tölthető fel. Az SL-RAT ™ garanciának
való megfelelés érdekében csak a mellékelt akkumulátortöltőt használja, amelyet kifejezetten
az SL-RAT ™ készülékhez terveztek! Amikor ez eszközt éppen nem töltik, rögzítse biztonságosan
az akkumulátor töltőcsatlakozó fedelét, hogy ezzel megakadályozza a nedvesség és a
szennyeződés bejutását az RX-be és a TX-be, és hogy megfeleljen az SL-RAT ™ garanciának.
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•

•

•

•

•

Hangszóró: (csak adó) egy robusztus, nagyteljesítményű kiváló minőségű hangszóró, ami a
vevő által vett jel előállítására szolgál. Akusztikus mérések során a csatornanyílás szintje alá
kell helyezni.
Mikrofon: (csak vevő) Az adó egység által generált hanghullámok észlelésére használatos
robusztus, erős kültéri mikrofon. Akusztikus mérések során a csatornanyílás szintje alá kell
helyezni.
Lezáró gombok: (adó és vevő) Két záró gomb a vevő és az adó egységenként, amely lehetővé
teszi az adó hangszóró vagy a vevő mikrofon átkapcsolását a nyitott/mérési pozícióból a
zárt/szállítási helyzetbe.
Keret: (adó és vevő) Az adó és vevő rész mérés alatti támogatására szolgál. Korlátozott
védelmet biztosít az elektronikát magában foglaló ház és a hangszóró vagy a mikrofon
számára szállítás közben, ha a szállítási útmutatásokat megfelelően betartják.
USB csatlakozó és sapka: (Csak RX) Lehetővé teszi a terepen végzett akusztikus mérések
archiválásra történő feltöltését és további elemzését egy USB kábel segítségével. Amikor az
eszközt éppen nem töltik, rögzítse biztonságosan az USB csatlakozó burkolatát, hogy ezzel
megakadályozza a nedvesség és a szennyeződés bejutását a vevőbe és az adóba, és az SL-RAT
™ garancia feltételeinek betartása érdekében.

Szállítás
Gyalogos szállítás
Az SL-RAT™ Adó és vevő egységének gyalogos
szállításakor, tartsa be a jelen fejezet előírásait a
megrongálódás esélyének csökkentése érdekében!
1. Állítsa a TX & RX-et zárt/szállítási
helyzetbe (lásd 3. ábra)!
2. Biztonságosan
húzza
meg
a
két
rögzítőgombot az adón és a vevőn is (lásd 3.
ábra)!
3. Az SL-RAT ™ adó és vevő egység nagy
távolságra történő gyalogos szállításakor
ajánljuk, hogy az alkatrészeket SL-RAT ™
hordtáskában szállítsa úgy, mintha a járművel
szállítaná azokat!

3. Ábra Az SL-RAT gyalogos szállítása
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Járművel történő szállítás
Az SL-RAT ™ TX és RX komponensek járművekkel
történő szállításakor az ebben a szakaszban leírt
eljárásokat be kell tartani az adó és a vevő
megrongálódási esélyének csökkentése és az SL-RAT ™
garancia követelményeinek betartása érdekében.
1. Állítsa az adót és a vevőt zárt/szállítási
helyzetbe (lásd 3. ábra)!
2. Biztonságosan húzza meg a két
rögzítőgombot az adón és a vevőn is (lásd 3.
ábra)!
3. Helyezze az adót a hordtáskába az első
habbetét tetejére (lásd 4. ábra)!
4. Helyezze a második habbetétet az adó
tetejére!
5. Helyezze a vevőt a hordtáskába a második
habbetét tetejére (lásd 4. ábra)!
6. Helyezze a harmadik habbetétet a vevő
tetejére!
7. Biztonságosan zárja le a hordtáskát (lásd 4.
ábra)!
Javasoljuk, hogy a hordtáskában való elhelyezés előtt
törölje le az alkatrészeket! Ez csökkenti a habbetétek
elszennyeződését és meghosszabbítja a hordtáska
élettartamát. Ezen túlmenően, a szállítás előtt mindig
ajánlatos ellenőrizni az alkatrészek esetleges sérüléseit,
az akkumulátor töltöttségi szintjét, valamint a
mikrofonba
vagy
a
hangszóróházba
került
szennyeződéseket és egyéb idegen anyagokat.
4. Ábra Az SL-RAT járművel történő szállítása
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Akusztikus mérés
A tesztet az SL-RAT ™ adó (TX) és a SL-RAT ™ vevő (RX) szomszédos aknákon történő elhelyezésével
végezzük, lásd ábra!
5. Mindkét egység bekapcsolt állapotában a tesztet a következő sorrendben végezzük:
1. A tesztparaméterek beállítása a SL-RAT
adó (TX)
™ vevőkészüléken
2. Az SL-RAT ™ adó indítása
3. Az SL-RAT ™ vevő indítása
4. Az SL-RAT ™ vevőkészüléken megjelenített teszt eredmények
5. Az SL-RAT ™ adatátvitel leállítása
Elindítás után a teszt automatikus. Az SL-RAT ™ vevő
valós idejű grafikákat jelenít meg, amelyek jelzik mind
a teszt előrehaladását, mind a teljesítményt. Az SLRAT ™ adó valós idejű grafikákat jelenít meg, amelyek
jelzik a befejezett hangsorozatok számát.

vevő (RX)
5. ábra: SL-RAT telepítés a két akna közötti csőszakasz
akusztikus mérésére

Az SL-RAT ™ adó és vevő vezérlése és működtetése a felhasználói kijelzőn megjelenő képernyők és
a 3 gombos vezérlő segítségével történik.

Az adó és a vevő üzembe helyezése A
cső szakasz akusztikus mérését jellemzően az
adó és a vevő egymás melletti aknába történő
telepítésével végezzük. A komponensek telepítésekor a
következő iránymutatásokat kell követni: A 6. és a 7.
ábra a tipikus telepítést szemlélteti:
1. A komponensek aknában történő
elhelyezésekor és eltávolításakor ügyelni kell
arra, hogy a hangszóró/mikrofon ne
rongálódjon meg.
2. Telepítse az adót és a vevőt úgy, hogy
nyitott/mérés pozícióban állítja fel az
egységeket egy nyitott akna felett! A
keretnek biztonságosan fel kell feküdni a
keretre/aknára a beüzemeléskor.
3. A hangszóró/mikrofon legyen körülbelül
30 centiméterrel az akna síkja alatt!
4. A hangszórót/mikrofont megközelítőleg az
akna közepére kell pozícionálni. A
6. ábra: SL-RAT vevő telepítés középre és 30
centiméterrel az akna síkja alá pozícionált mikrofonnal .
hangszóró/mikrofon alatt
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Mérés céljából eltávolított aknafedél.

legalább 30 centiméter távolság legyen
az akna belsejében található minden
akadálytól!
5. Ha a szomszédos aknák közötti távolság
kisebb, mint 6 méter, akkor a rövid szakasz
akusztikus mérését össze kell kötni a
következő szomszédos szakasszal. Például két
szomszédos, 60 éter és 5 méter hosszú
csőszakaszt. Két mérést kell végezni: az elsőt
a 60 méteres szakasz szomszédos nyílásai, a
másodikat pedig a 65 méteres egyesített
szakasz nyílásai között, ahol a két szakasz
középső aknáját ki kell hagyni.
6. A mérések elvégezhetők az aknafedél teljes
vagy részleges eltávolításával, amint az a 6.
és a 7. ábrán látható.
7. Az akusztikus mérés befejezése után
óvatosan távolítsa el az komponenseket

7. ábra: SL-RAT vevő telepítés középre és körülbelül 30
centiméterrel az akna síkja alá pozícionált mikrofonnal.
Mérés céljából csak részlegesen eltávolított aknafedél.

és állítsa vissza azokat a zárt/szállítás pozícióba!

Az akusztikus mérő adójának működése
A cső szakasz akusztikus ellenőrzése során az adó egy hangsorozatot küld, és ez a szekvencia a mérés
időtartama alatt 12-szer ismételődik. A vevő indítása előtt el kell indítani az adót, és azt le kell állítani,
miután az RX jelenti az RX operátornak, hogy a mérés befejeződött. Az adó helyes telepítése után, az
adó működtetésének lépései a következők:
1. A vevőt kezelő operátor jelzi az akusztikus mérési teszt kezdetét, jellemzően kézjel vagy walkie
talkie/mobiltelefon segítségével.
2. A főmenüből indítsa el az adó akusztikus mérési műveletet (TX Acoustic Measurement
Operation) a középső gomb megnyomásával, lásd 8.a ábra!
3. Hagyja jóvá a teszt megkezdését a jobb oldali gomb megnyomásával, amint azt a 8.b ábra
mutatja!
4. Az adó hangsorozata hamarosan megkezdődik, és a kijelző a 8.c ábrán láthatóra változik.
5. A vevőt kezelő operátor jelzi az akusztikus mérés végét. Ha a csőszakasz elég tiszta, akkor ez
általában a 7. szekvencia előtt következik be.
6. A középső gomb megnyomásával fejezze be az adó jelátvitelét!
7. A képernyőn a befejezett teszt felirat jelenik meg, 8.d. ábra. A középső gomb megnyomásával
térjen vissza a főmenübe! A befejezett tesztképernyő megmutatja, hogy a teszt hogyan
fejeződött be (felhasználó által, vevő RF interfészen keresztül vagy normál módon). A képernyő
a GPS állapotát és az adó helyzetének megbecsléséhez
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használt műholdak számát is kijelzi. GPS állapot: 0 - nincs becslés; 1 - normál; 2- differenciál; más
értékek különböző követési módokat jeleznek, jellemzően korlátozott vagy nem látható
műholdakkal.
8. Ha az adó befejezi a 12 hangsorozatot, mielőtt az adót kezelő operátor befejezné az adó
jelátvitelét, akkor az adó automatikusan befejezi az adást.
9. Ha az adó és a vevő a vezeték nélküli kommunikációs tartományon belül van, akkor az adó
jelátvitele automatikusan megszüntethető a vevővel.
Az adó működés közben több energiát használ, mint a vevő. Az akkumulátor élettartamának
maximalizálása érdekében javasoljuk, hogy minimalizálja a terepen végzett műveletek során keltett
hangok számát.

(a)

(b)

(c)

(d)

8. ábra Az adó akusztikus mérési művelet menüszekvenciája. (a) Főmenü - Középső gomb; (b) Teszt
indítás jóváhagyása - Jobb gomb; (c) adó mérési kijelző - minden egyes hang szekvencia után frissül a
szám. Teszt befejezés - középső gomb; (d) Vissza a főmenübe - középső gomb.

Az akusztikus mérő vevőjének működése
A cső szakasz akusztikai vizsgálatakor a vevő fogadja az adó által generált hangjelet. A fogadott jel
karakterisztikái alapján értékeli a cső szakasz állapotát az adó helye és a vevő helye között. Az adó
helyes telepítése után, az adó működtetésének lépései a következők:
1. A főmenüből indítsa el a vevő akusztikus mérési műveletet (RX Acoustic Measurement
Operation) a középső gomb megnyomásával, lásd 9.a ábra!
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2. Csőhossz menü - az első menüben a vevő kezelőjének meg kell adnia az SL-RAT ™ adó és az SLRAT ™ vevő közötti cső szakasz hosszát. A csőhossz-becslés értéktartománya 15 méter és 240
méter között van 30 méteres léptékekben. Az értékek megváltoztathatók a jobb oldali gomb
megnyomásával lépegetve a rendelkezésre álló értékek között. A bal oldali gomb megnyomása
visszaléptet a főmenübe, a középső gomb megnyomása pedig tovább léptet a tesztindítás
menübe. Ha a vevő és az adó elég közel van egymáshoz, akkor az egységek közötti távolságot a
GPS alapján becsüljük meg. A képernyőn megjelenített kezdeti csőhossz jelzi, hogy az egy GPSérték (GPS becslés) vagy az alapértelmezett érték (100 méter). Lásd 9.b ábra.
3. Tesztindítás menü - Ekkor a vevő kezelője jelzi az akusztikus mérésű teszt kezdetét a vevő
kezelőjének. Ha az adó kezelője elindítja az adó jelátvitelét, a vevő kezelőjének azonnal el kell
indítania a vevő műveletet a középső gomb megnyomásával - vevő indítása (Start RX) . A bal
oldali gomb visszaléptet a csőhossz menübe (Pipe Length Menu). Lásd 9.c ábra.
4. A vevő valós idejű kijelzője - Amint az SL-RAT ™ vevőkészülék teszt üzemmódba áll, a kijelző valós
idejű grafikát biztosít, amely jelzi a mérés állapotát. A kijelző jobb oldalán található állapotsor egy
másodperces időközzel növekszik. 16 másodperc múlva megjelenik egy grafikus kijelző, ami a
csövek állapotának minősítéséhez használt egyes egységek mérési állapotát jelzi. Lásd 9.d ábra.
5. Csőszakasz-minősítés- A teszt végén először a csőszakasz-minősítés jelenik meg. A minősítés a cső
szakasz értékelésén alapul, amely 0 és 10 közötti számérték. Az osztályozás az alábbi öt lehetőség
egyike lehet: JÓ (csőszakaszok értékelése 7-ről 10-re), MEGFELELŐ (4 - 7), ROSSZ (1 - 4), DUGULT
(0 - 1) és ZAJ. A ZAJ - azt jelenti, hogy a zaj értékvesztése akkora volt, hogy a cső állapota ismeretlen
maradt. Ilyen esetben meg lehet ismételni a tesztet és/vagy cserélni az SL-RAT ™ adó és az SL-RAT
™ vevő helyét. Lásd 9.e ábra.
6. A vevőt kezelő operátor jelzi az akusztikus mérési teszt végét az adót kezelő operátornak, amikor
megjelenik a csőszakasz-minősítése a képernyőn.
7. Csőszakasz-minősítés- A csőszakasz-minősítés kiértékeléséhez használt adatok a következő
képernyőn találhatók: 9.f ábra. Ez a kijelző mérési azonosítót (az SL-RAT ™ vevő egyedi azonosító
számát) és a 0-tól 10-ig terjedő numerikus eredményt jeleníti meg. A képernyőn megtalálható a
GPS állapot és az adó helyének becsléséhez használt műholdak száma. A formátum {GPS
állapot}: {műholdak száma}, ahol a GPS állapot: 0 - nincs becslés; 1 - normál; 2- differenciál; más
értékek különböző követési módokat jeleznek, jellemzően korlátozott vagy nem látható
műholdakkal. A vevő kezelője választhat, hogy a jobb oldali gomb megnyomásával érvényes
tesztként menti-e az adatokat, vagy a bal oldali ELVET (REJECT) gomb megnyomásával elveti
azokat. Az adatok elvetése ellenére a berendezés menti a mérést, de jelzi, hogy a vevő kezelője
elvetette azokat. Lásd 9.f ábra.
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1. táblázat: Cső szakasz minősítés - Általános értelmezés

minősítés
10
7-9
4-6

1-3

0

Tipikus állapot / Magyarázat
Nincs jelentős dugulás a csőben
A csövön belüli kisebb akadályok, például csőcsatlakozások peremei,
részleges behajlások, kitüremkedések, törmelék, kisebb zsír és/vagy
kisebb
A
csövön
gyökérszálak.
belüli akadályok, például csőcsatlakozások peremei, részleges
behajlások, kitüremkedések, törmelék, kisebb zsír és/vagy kisebb
gyökérszálak. Egy vagy több előfordulás.
Jelentős akadályok a csövön belül, például a több csőcsatlakozás
perem, közel teljes cső behajlás, több kitüremkedés, jelentős
törmelék, jelentős zsír, nagyobb gyökérzet és / vagy gyökérlabda. Egy
vagy több előfordulás.
Teljes cső behajlás; egy vagy több akadály a cső belsejében, amely eléri
vagy majdnem éri az áramlást

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

9. ábra A vevő akusztikus mérési művelet menüszekvenciája. a) főmenü; (b) csőhossz menü; (c) teszt utasítás
menü indítása; (d) a vevő valós idejű kijelzője; e) csőszakasz-minősítés; f) csőszakasz-értékelés.
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Az adó és a vevő adatainak szinkronizálása
Méréskor az adatok az SL-RAT ™ vevőn és az SL-RAT ™ adón is tárolódnak. A mérés validálásához és a
mérési adatok későbbi feltöltéséhez történő archiválásához az SL-RAT ™ vevő USB-portján keresztül az
adó adatait át kell vinni a vevőbe. Ez az egyes komponensekbe beépített vezeték nélküli interfész
használatával érhető el. Az adó adatainak átviteléhez és a vevő méréseivel történő szinkronizálásához
válassza a Data Synch opciót a vevő főmenüjéből, 10.a. ábra! A Data Synch műveletet csak akkor szabad
végrehajtani, ha a vevő és az adó egymáshoz közel van (15m-en belül, és nincsenek közöttük akadályok),
és az átadás során szorosan kell maradniuk egymáshoz. Miután az átvitel befejeződött lásd: 10.b. ábra,
mindkét kijelző automatikusan visszatér a főmenübe. Az adatszinkronizáláshoz szükséges idő az utolsó
szinkronizálás óta elvégzett mérések számától függ. Javasoljuk, hogy 10 mérésenként végezzenek
adatszinkronizlást.
A szinkronizálás lehetővé teszi a mérések hitelesítését. A 2. táblázat felsorolja a mérés hitelesítési folyamat
lehetséges eredményeit és az eredményt okozó mérési feltételeket.

10. ábra (a) Indítsa el az adatszinkronizálást a vevő főmenüjéből, amikor a vevő és az adó 15 m-en belül van!
(b) Tartsa a vevőt és az adót 15 m-en belül, amíg az adatszinkronizálás befejeződik!

2. táblázat A mérés hitelesítési folyamat eredményei

Mérési
állapot
Érvényes
Korai
Kései
No TX

Feltétel
A mérési körülmények között nincsenek anomáliák.
Az SL-RAT adóegység (TX) leállt azt megelőzően, hogy a SL-RAT vevő egység
(RX) befejezte volna a vételt. Lehet, hogy a csőértékelés hibás.
Az SL-RAT adóegységet (TX) az SL-RAT vevőegység (RX) után indították el.
Lehet, hogy a cső minősítése hibás.
Az SL-RAT adóegységet (TX) nem kapcsolták be az SL-RAT vevőegység
(RX) vétele alatt. Lehet, hogy a cső minősítése hibás.
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Általános műveletek
Üzembehelyezés
Az SL-RAT ™ adó (TX) és vevő (RX) komponensek párban kaphatók. A gyárban kalibrálják azokat, hogy
egyetlen eszközként működjenek, az akusztikus mérések során. A következő automatizált indítási
eljárásra van szükség, ha valamelyik vagy mindkét SL-RAT ™ vevő (RX) és adó (TX) egység be van kapcsolva
(a tumbler kapcsoló be van kapcsolva (ON)).
1.
2.
3.
4.

Kapcsolja ki az adó ésa vevő egységet- A tumbler kapcsoló ki van kapcsolva (OFF)
Helyezze el az adó és a vevő egységet egymáshoz közel (kevesebb, mint 15m)!
Kapcsolja be az adó (TX) és a vevő (RX) egységet- A tumbler kapcsoló be van kapcsolva (ON)!
Automatizált indítási eljárás
a. Az adó (TX) és a vevő (RX) vezeték nélküli kommunikációs felületen szinkronizál
(Association Screen)
b. Adó (TX) és (vevő) RX adat szinkronizálás (Data Synchronization Screen)
c. Az adó (TX) és a vevő (RX) GPS jel vételére alkalmas (GPS jel vételi képernyő)
5. Üzemeltető azonosítója - a kezelőnek meg kell adnia az azonosítóját.

Menüműveletek
Az SL-RAT ™ vezérlést és működést a felhasználói kijelzőn és a
3 gombos vezérlésen keresztül végezzük el. A főmenü a 11.
ábrán látható. A bal gombbal görgethetjük a felhasználó által
választható opciókat. A jobb felső gomb megnyomásával a
képernyő felső részén található opció kerül kiválasztásra. A
teszt a középső gomb megnyomásával indítható.
Minden opciót az alábbiakban ismertetünk.
•

Dátum idő: Az aktuális dátum és idő megadása az
adón és a vevőn a GPS alapján történik. A középső
gomb visszatér a főmenübe.

•

Kontraszt és fényerő (TX és RX) A kijelző megjelenítésének javítása érdekében beállítható a
felhasználói képernyő kontrasztja és fényereje. Minden egyes érték 0 és 255 között mozog az
egységnyi lépésekben. Bekapcsoláskor a kijelző visszatér az alapértelmezett beállításokhoz - 128.
A kontraszt beállítás módosítását óvatosan végezzék! Az alapértelmezettől való nagymértékű
eltérés hatására a képernyő elsötétül vagy telített lesz. A fényerő szabályozza az LCD kijelző
megvilágítására szolgáló LED háttérvilágítást. Ez csökkentett fényviszonyoknál, például beltéri
vagy éjszakai körülmények között szükséges. Ha a nap folyamán szabadban használják az SL-RAT
™ készüléket, a fényerő beállítása általában csökkenthető (a LED fényerőcsökkentés). Ez javítja
az akkumulátor teljesítményét. A bal oldali gomb a kontraszt és a fényerő mező közötti váltásra
szolgál. A jobb oldali gomb a kiválasztott mező megváltoztatására szolgál. A középső gomb
visszatér a főmenübe.
Eredmények áttekintése: (TX & RX) Korábbi mérések áttekinthetők. Az SL-RAT ™ adó és vevő

•
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11. ábra SL-RAT főmenü - A bal gomb görgeti a
menüt; A jobb gomb kiválasztja a felső opciót.

akár 200 mérést is képes tárolni. 200 mérés elérése után az új mérés felülírja
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•

•

•

•
•

•

a legrégebbi mérést (FIFO adattárolás). A bal és a jobb oldali gomb felfelé illetve lefelé görget. A
középső gomb visszatér a főmenübe.
RX kijelző: Egyedi azonosító, mérés osztályozás, mérési állapot (szinkronizálás - ha az adó és a
vevő nem szinkronizált), Mérés dátuma és ideje, csőhossz, mérés értékelés.
RX kijelző: Egyedi azonosító, hőmérséklet, mérés dátuma és ideje, a mérés időtartama, leállási
feltétel (felhasználó állította le, normál, alacsony akkumulátor).
Energiatakarékosság: (TX & RX) Lehetővé teszi a kezelő számára, hogy az adót és a vevőt
energiatakarékos üzemmódba helyezze, ha az engedélyezve van. Ezen kívül az adó és a vevő
automatikusan energiatakarékos üzemmódba kapcsol, ha körülbelül 2 percig üresjáratban
marad. Energiatakarékos üzemmódban, időnként megjelenik egy képernyő, amely emlékezteti a
kezelőt arra, hogy az adó vagy vevő még mindig be van kapcsolva. Az energiatakarékos
üzemmódból való kilépéshez - nyomja meg a középső gombot! Emlékeztető - ha az SL-RAT ™ -ot
hosszabb ideig nem használják (több mint egy óra), akkor a kezelőnek ki kell kapcsolnia a vevőt
és az adót.
Rendszer információ: (TX & RX) A rendszerinformációk több képernyőn is megtekinthetők. A
bal és a jobb oldali gomb felfelé illetve lefelé görget. A középső gomb visszatér a főmenübe.
RX kijelző: Akkumulátorszint, vevő egységet kezelő operátor azonosító, vevőn elvégzett mérések
száma, vevő egység sorozatszáma (megegyezik az előlapon feltüntetett sorozatszámmal), adó
sorozatszám, vevő és adó közötti szinkronizálást igénylő tesztek száma, vevő firmware
verziószám, vevő hardver verziószám, vevő gyártási dátum.
RX kijelző: Akkumulátorszint, vevő egységet kezelő operátor azonosító, adón elvégzett mérések
száma, adó egység sorozatszáma (megegyezik az előlapon feltüntetett sorozatszámmal), adó
firmware verziószám, adó hardver verziószám, adó gyártási dátum.
GPS monitor: (TX és RX) Aktuális GPS-helyadatot szolgáltat az egység számára. A GPS
helyadat 15 másodperces időközzel frissül.
RX kijelző: Vevő egység szélesség és hosszúság fokokban, percekben, becsült távolság adótól;
vevő és adó GPS állapot jelzi a GPS követés típusát és a műholdak számát.
RX kijelző: Adó egység szélesség és hosszúság fokokban, percekben meghatározva, az adó GPS
állapot jelzi a GPS követés típusát és a műholdak számát.
Adat szinkronizálás (Csak a vevő (RX) Ha be van jelölve, adatszinkronizálást kezdeményez az adó
és a vevő között, ha azok egymás kommunikációs tartományában vannak.
Operátor azonosító: (TX & RX) Lehetővé teszi a kezelő számára, hogy kiválassza / módosítsa az
egyes mérésekhez rögzített kezelői azonosítót. A kezelőazonosító számok 01-től 30-ig terjednek.
A bal és a jobb oldali gomb felfelé illetve lefelé görgetésével módosítható az operátor azonosító
száma. A középső gomb visszatér a főmenübe, és kiválasztja az operátor-azonosítóként
megjelenített aktuális értéket.
Ellenőrizze a műveletet: (TX & RX) Lehetőséget biztosít az adó és a vevő funkció működésének
ellenőrzésére. A tesztet az adó hang szekvenciájánál alacsonyabb hangnyomásszinttel (-16 dB a
normál teszttől) kell elvégezni . A működés ellenőrző teszt elvégzéséhez az adónak és a
vevőnek egymástól 30cm és 1 méter közötti távolságon belül kell lenni. A teszt elindításához
válasszuk ki a Műveletek ellenőrzése (Verify Operations) opciót az adón, majd a vevőn!
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•

Alacsony akkumulátor töltöttség: (TX & RX) Ez a képernyő üzenet akkor jelenik meg, amikor az
akkumulátor már nem képes további mérések támogatására feltöltés nélkül. Ha az alacsony
akkumulátor töltöttség üzenet megjelenik, kapcsolja ki az egységet és töltse fel azt! Ennek
elmulasztása károsíthatja mind az akkumulátort, mind az egység elektronikáját.

Akkumulátor
Az SL-RAT ™ vevő és adó egy 11,1 V-os Li-Ion akkumulátorral üzemel 44,4 Wh, 10A áramerősségen. A
következő utasítások elengedhetetlenek a helyes működéshez, valamint a nem rendeltetésszerű
használat okozta károk vagy veszteségek elkerüléséhez.
1. Az akkumulátorokat tartsák az SL-RAT ™ vevő és adó rendszer információs képernyőjén leírtaknak
megfelelően 50%-nál magasabb szinten! Az egység alacsony töltöttségű akkumulátorral történő
folyamatos működtetése az egység megrongálódását okozhatja. Javasoljuk, hogy az adót minden
nap, használat után töltse fel, és legalább hetente egyszer töltse fel a vevőt is.
2. Az SL-RAT ™ vevő és adó egység használata előtt ellenőrizze, hogy az akkumulátor szintek
elegendőek-e az aznapi tervezett számú akusztikai méréshez!
3. Ez a képernyő üzenet akkor jelenik meg, amikor az akkumulátor már nem képes további
mérések támogatására feltöltés nélkül. Ha az alacsony akkumulátor töltöttség üzenet
megjelenik, kapcsolja ki az egységet és töltse fel azt! Ennek elmulasztása károsíthatja mind az
akkumulátort, mind az egység elektronikáját.
4. Az egységek feltöltéséhez kizárólag csak a mellékelt akkumulátortöltőt használja! Ennek
elmulasztása az akkumulátor túlmelegedését és esetlegesen tüzet is okozhat.
5. Az akkumulátortöltő jack dugó a vevő és az adó egység csatlakozójához van rögzítve. Győződjön
meg arról, hogy a gombok megfelelően illeszkednek-e, és ne erőltesse a csatlakoztatást! Ennek
elmulasztása az akkumulátor túlmelegedését és esetlegesen tüzet is okozhat.
6. Az akkumulátortöltő használata előtt a vizuálisan ellenőrizze a vezetékek sérülését! Ha sérülést
észlel, ne használja, vegye fel a kapcsolatot a gyártóval és kérje az akkumulátortöltő cseréjét!
Ennek elmulasztása az akkumulátor túlmelegedését és esetlegesen tüzet is okozhat.
7. Az akkumulátor töltő csak beltéri használatra szolgál. Az akkumulátort nem érheti nedvesség
vagy a víz.
8. Ne töltse az akkumulátort addig, amíg a vevő és az adó az SL-RAT ™ hordtáskában van!
9. Ne nyissa ki az akkumulátortöltő fedelét - a töltő belsejében lévő nagy feszültség súlyos
sérülést okozhat!
10. Ne használja az SL-RAT ™ vevőt vagy adót az akkumulátor feltöltése közben!
11. Ne használja az akkumulátortöltőt más akkumulátor vagy akkumulátor csomag töltésére!
12. Ne töltse az akkumulátorokat felügyelet nélkül! A Li-ion akkumulátorok töltésekor mindig kísérje
figyelemmel a töltési folyamatot és reagáljon az esetlegesen előforduló problémákra!
13. Ha bármikor füstöt észlel, azonnal szüntesse meg a töltési folyamatot, húzza ki az
akkumulátortöltőt, és figyelje az egységet kb. 15 percig biztonságos helyen! Lehet, hogy a füst
az akkumulátor meghibásodását jelzi, és a levegővel való reakció megyújthatja a vegyi
anyagokat, ami tüzet okozhat.
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14. Mivel a késleltetett kémiai reakció is előfordulhat, legjobb, ha az akkumulátort biztonság okból
megfigyeli. A megfigyelés biztonságos helyen történjen, minden épületen és járművön kívül és
minden éghető anyagtól távol.
15. Soha ne tárolja és ne töltse az akkumulátort az autó belsejében, szélsőséges hőmérsékleten,
mivel a szélsőséges hőmérséklet túlmelegedést okozhat az akkumulátorban, és esetlegesen
tüzet okozhat. A járműben történő szállítás vagy ideiglenes tárolás esetén a hőmérséklet
minimum -6°C, maximum +65°C lehet.
16. A legjobb eredmény érdekében az akkumulátort szobahőmérsékleten, +4°C és +26°C fok között
tárolja!
17. Ha az akkumulátort hosszabb ideig (több mint 2 óra) +76°C-nál magasabb hőmérsékleten
tárolja, akkor az, az akkumulátor megrongálódását és a esetlegesen tüzet okozhat.

Szennyvíz csatorna adat rendszerező (SL-DOGTM)
A Sewer Line Data Organizer egy kiszolgáló oldali adatfeldolgozó és elemző eszköz, amely lehetővé teszi
az SL-RAT ™ végfelhasználó számára, hogy kényelmes, elektronikus formátumban férhessen hozzá az
adatokhoz. Az SL-DOG ™ szoftver a végfelhasználó számítógépén található helyi telepített
programkonfigurációból áll, amely megkönnyíti a kommunikációt az SL-RAT ™ vevő egység és az
InfoSense által támogatott kiszolgáló oldali online SQL adatbázis között.

Ügyfél installáció
A helyileg telepíthető programkonfigurációt egy CD-n mellékeljük és az SL-RAT™ eszközzel együtt
szállítjuk. A helyileg telepíthető szoftver internetkapcsolatot igényel, és Windows XP és Windows 7
operációs rendszerekhez való használatra van konfigurálva.
Telepítési hibaelhárítás: Bizonyos körülmények között az SL-RAT ™ USB eszköz meghajtója nem töltődik
be. Ebben az esetben töltse be újra az SL-DOG ™-hez mellékelt telepítő CD-n található eszközillesztő
szoftvert!
A külső adatbázis a következő címen érhető el: www.infosenseinc.com

Működtetés áttekintés
A felhasználó számítógépén működő SL-DOG ™ szoftver (SL-DOG ™ kliens) interfészt biztosít az SL-RAT
™ -en tárolt mérések letöltésére az InfoSense Inc. webhelyen történő archiválás céljából. Miután az
adat letöltés befejeződött, a felhasználó létrehozhat egy helyi fájlt, amely az SL-RAT ™ eszköz
akusztikus méréseinek adatait tartalmazza. Azt követően, hogy az SL-DOG ™ klienst telepítette a
felhasználó számítógépére, az alábbi lépések használhatók az adatok letöltésére és a felhasználó
mérési adatfájljának létrehozására:
1. Ellenőrizze, hogy az SL-RAT ™ vevő és adó adatai szinkronban vannak-e! Ezt az adatok
személyi számítógépre történő letöltése előtt kell elvégezni. Az SL-RAT ™ vevő nem indul
az USB-interfészt, amíg nem
szinkronizálták az összes mérési
rekordot.
2. Ellenőrizze, hogy a számítógép
csalatkozik-e a számítógéphez! A letöltési
művelet sikeres végrehajtásához
12. ábra SL-DOG Szoftverfrissítés ellenőrzése
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3.
4.
5.
6.

7.

8.

és a felhasználó mérési adat fájljának létrehozásához internetkapcsolat szükséges.
Kattintson duplán az InfoSense SLDOG ikonra az asztal tetején (vagy válassza ki azt a Start
menüből)! Ez elindítja a programot.
Az SL-DOG ™ kliens ellenőrzi, hogy van-e elérhető szoftverfrissítés, lásd 12. ábra! Ha van
elérhető kliens szoftverfrissítés, akkor ajánlott annak frissítése az OK gomb megnyomásával.
Megnyílik az SL-DOG ™ kliens főablak. Ez akár 1 percig is eltarthat.
1. lépés - Hozza létre és ellenőrizze a kommunikációs port (COM) kapcsolatot az SL-RAT ™ és a PC
között!
a. Vizsgálja meg a PC által aktuálisan használt kommunikációs (COM) portokat a port
kiválasztása legördülő menü megtekintésével!
b. Kapcsolja be az SL-RAT ™ vevő eszközt!
c. Csatlakoztassa a számítógép és az SL-RAT ™ közötti USB-kábelt! Csak olyan kiváló
minőségű USB-kábelt használjon, mint például az SL-RAT ™ készülékhez mellékelt
USB-kábel! A gyenge minőségű USB-kábelek károsíthatják az SL-RAT ™ vevő USBportját, ami szükségessé teszi annak cseréjét .
d. Miután az USB-kábelt biztonságosan csatlakoztatta, várjon kb. 5–30 másodpercet,
hogy a PC és az SL-RAT felismerje az új USB-kapcsolatot!
e. Az SL-RAT ™ képernyőn a következő üzenet jelenik meg: „Adatátvitel PC-re / kövesse a
számítógépen megjelenő utasításokat!”.
f. Az SL-DOG ™ kliensen nyomja meg a Port lista frissítése gombot!
g. Vizsgálja meg a port kiválasztása listát, és válassza ki az új COM portot!
h. A kapcsolat létrehozásához és ellenőrzéséhez nyomja meg a csatlakozás (Connect)
gombot!
i. Ezt a folyamatot a 13. (a) és (b) ábra mutatja be. A 13. (a) ábrán a számítógép és az SLRAT ™ közötti USB-kábel behelyezése előtt használt COM-portok jelennek meg, a 3. (b)
ábra pedig az USB-kábel csatlakoztatása után készült. A 21-es kommunikációs portot a
COM21 kijelölésével és a Connect gomb megnyomásával választjuk ki.
j. A megfelelő kommunikációs port kiválasztásakor a letöltendő SL-RAT ™ vevő
eszközazonosító és mérési azonosítók jelennek meg.
2. lépés - Töltse le az adatokat az SL-RAT vevő egységből az InfoSense archívumba!
a. A COM port sikeres létrehozása után, a 13. ábra (c), nyomja meg a Download Data
gombot! Ez megkezdi az adatok letöltését az InfoSense archívumba.
b. Az állapotsor frissül a letöltés előrehaladtával. A letöltendő rekordok számától függően
ez a művelet 1 perctől 10 percig tarthat.
3. lépés - Exportálja a helyi számítógépen tárolt felhasználói mérés adatfájlt!
a. A letöltés befejezése után, a 13. (d) ábra, nyomja meg a CSV fájl létrehozása gombot a
felhasználói mérés fájl létrehozásához.
b. Megnyílik egy új ablak, amely lehetővé teszi a felhasználó számára a mérési adatfájl
helyének és fájlnevének megadását. Rendkívül ajánlott, hogy a „.csv” fájlkiterjesztést
használják a fájltípus megadásához.
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13. ábra SL-DOG Működtetés áttekintés (a) és (b) COM port kiválasztása az SL-RAT és az SL-DOG csatlakoztatásához; (c) A
kapcsolat ellenőrizve és készen áll az adatok letöltésére; (d) Letöltés befejeződött és készen áll a felhasználó mérési
adatfájljának létrehozására.

A CSV –Fájl mintajelentése
Az SL-DOG ™ -ból generált felhasználói adatfájl standard formátumban van, minden egyes rekord
vesszővel elválasztott mezőben, azaz CSV-fájlban. A fájl megtekinthető közvetlenül a Microsoft Office
Excel® alkalmazással és / vagy a Microsoft Office Word® jelentéssablonba importálva, amint azt a 3.
táblázat mutatja. A CSV-fájlformátum felhasználható az akusztikus mérési adatok felhasználói grafikus
információs rendszerbe (GIS) történő importálására, amely lehetővé teszi a felhasználó jelenlegi GISrendszerébe történő integrálást.
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Dátum és idő:

Mérés
Időtarta
m (sec)

Operá
tor
Cső
hossz
(láb)

Értéke
lés Cső
hossz
(láb)

Adó
operátor
azonosító
Adó HD
azonosító

Vevő
operátor
azonosító
Vevő HD
azonosító

Mérés
azonosító

3. táblázat: Az SL-DOG által generált CSV fájl
mintajelentése

31

3

6

15

7

12/16/11 3:12 PM

79

150

184

30

3

6

15

7

12/16/11 3:12 PM

79

350

333

29

3

6

15

7

12/16/11 2:51 PM

96

150

60

28

3

6

15

7

12/16/11 2:41 PM

80

250

242

27

3

6

15

7

12/16/11 2:33 PM

192

250

209

26

3

6

15

7

12/16/11 2:25 PM

80

150

115

25

3

6

15

7

12/16/11 2:14 PM

79

250

232

24

3

6

15

7

12/16/11 2:04 PM

160

150

107

23

3

6

15

7

12/16/11 1:58 PM

79

50

83

22

3
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6

15

7

12/16/11 1:49 PM

79

250

223

Mérés
Állapot

Minősítés
(0-dugult;
10-tiszta)

Cső
állapot

Vevő
szélesség
(dec. deg.)

Vevő
Hosszúság
(dec. deg.)

Adó
szélesség
(dec. deg.)

Adó
Hosszúság
(dec. deg.)

megfe
lelő
jó

35,31480

-80,74676

35,31506

-80,74623

35,31557

-80,74715

35,31506

-80,74623

megfe
lelő
jó

35,31533

-80,74724

35,31549

-80,74729

35,31533

-80,74724

35,31480

-80,74676

35,31488

-80,74745

35,31480

-80,74676

35,31488

-80,74745

35,31517

-80,74758

Érvénye
s
Érvénye
Érvényes

5

Érvényes
s
Érvénye
Érvényes

9
9

dugul
ás
jó

Érvényes
s
Érvénye
Érvényes

8

jó

35,31559

-80,74816

35,31517

-80,74758

2

35,31559

-80,74816

35,31582

-80,74794

6

gyeng
e
megfe

35,31559

-80,74816

35,31581

-80,74823

9

lelő
jó

35,31633

-80,74863

35,31581

-80,74823

Érvényes
s

7
4
0
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A 3. táblázatban bemutatott mintajelentés meghatározása:
TX - SL-RAT ™ adóegység.
RX - SL-RAT ™ vevőegység.
Mérés ID - (Mérési azonosító) Minden egyes SL-RAT ™ vevőegység (vevő) egyedi azonosító száma.
Vevő operátor ID - (Receiver Operator ID) Az SL-DOG rendszergazda által az operátor által
kijelölt és az üzemeltető által az SL-RAT ™ vevőegységbe (RX) belépve megadott felhasználó
azonosító.
RX HW ID - (vevőkészülék-azonosító) Az InfoSense által az SL-RAT ™ vevőegységhez (RX) rendelt
egyedi sorozatszám; Az RX sorozatszámok párosak.
Adó operátor ID - (adó-kezelő azonosító) A kezelő által az SL-DOG rendszergazda által kijelölt és az
üzemeltető által az SL-RAT ™ adóegységbe történő belépéskor megadott kezelő azonosító.
TX HW ID - (Adó hardverazonosítója) Az InfoSense által az SL-RAT ™ adóegységhez (TX) rendelt
egyedi sorozatszám; Az adó sorozatszámok páratlanok.
Dátum és idő - az SL-RAT ™ mérés dátuma és időpontja UTC-ben (koordinált világidő).
Mérés Időtartam - (Mérési időtartam) A mérés időtartama az SL-RAT ™ vevő (RX) által rögzített
időtartam alatt. A mérési idő másodpercben.
operátor Csőhossz - (Üzemi csőhossz) Csőhossz, amit az SL-RAT ™ vevőegység ad meg. Ezt az értéket
használják a csőszakasz értékelésében. A cső hossza lábban van megadva.
Értékelés Csőhossz - (értékelt csőhossz) Az SL-RAT ™ egység által becsült csőhossz.
Mérés Állapot - (mérési állapot) Az SL-RAT ™ vevőegység (RX) értékeli a cső minősítés
végrehajtásának körülményeit, és figyelmeztetést ad a mérés lehetséges korlátozásaira az alábbiak
szerint:
Mérési
állapot
Érvényes
Korai
Kései
No TX
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Feltétel
A mérési körülmények között nincsenek anomáliák.
Az SL-RAT adóegység (TX) leállt azt megelőzően, hogy a SL-RAT vevő egység
(RX) befejezte volna a vételt. Lehet, hogy a cső minősítés hibás.
Az SL-RAT adóegységet (TX) az SL-RAT vevőegység (RX) után indították el.
Lehet, hogy a cső minősítése hibás.
Az SL-RAT adóegységet (TX) nem kapcsolták be az SL-RAT vevőegység
(RX) vétele alatt. Lehet, hogy a cső minősítése hibás.

InfoSense, Inc.

SL-RAT Akusztikus szennyvíz csatorna vizsgálat

SL-RAT Felhasználói kézikönyv

Minősítés - 0-tól 10-ig terjedő cső minősítés a következő általános értelmezéssel:
Minősítés
10
7-9
4-6

1-3

0

Tipikus állapot / Magyarázat
Nincs jelentős dugulás a csőben
A csövön belüli kisebb akadályok, például csőcsatlakozások peremei,
részleges behajlások, kitüremkedések, törmelék, kisebb zsír és/vagy
kisebb
A
csövön
gyökérszálak.
belüli akadályok, például csőcsatlakozások peremei, részleges
behajlások, kitüremkedések, törmelék, kisebb zsír és/vagy kisebb
gyökérszálak. Egy vagy több előfordulás.
Jelentős akadályok a csövön belül, például a több csőcsatlakozás
perem, közel teljes cső behajlás, több kitüremkedés, jelentős
törmelék, jelentős zsír, nagyobb gyökérzet és / vagy gyökérlabda. Egy
vagy több előfordulás.
Teljes cső behajlás; egy vagy több akadály a cső belsejében, amely eléri
vagy majdnem éri az áramlást

Cső állapota - a cső szakasz osztályozása a cső szegmens minősítése alapján. A teszt típusát és állapotát
is jelentik. A cső állapota az alábbi nyolc lehetőség egyike lehet:
Cső állapot
JÓ
MEGFELELŐ
GYENGE
DUGULÁS
ZÁRT
ZAJ
ELLENŐRIZZE
ELUTASÍTVA

Feltétel
Cső szakasz minősítése 7-től 10-ig
Cső szakasz minősítése 4-től 7-ig
Cső szakasz minősítése 1-től 4-ig
Cső szakasz minősítése 0-től 1-ig
Az SL-RAT adóegység (TX) és az SL-RAT vevőegység (RX) túl közel volt a mérés
során. Lehet, hogy a csőminősítés hibás.
Az SL-RAT vevőkészülék (RX) olyan zajállapotokat észlelt, amelyek
befolyásolhatják a mérést. Lehet, hogy a cső minősítése hibás.
Ellenőrizze az SL-RAT vevő és adó SL-RAT TX üzemi tesztjét!
Azt jelzi, hogy az RX operátor elutasította a mérést

Vevő szélesség - Globális pozíciórendszer (GPS) szélesség az SL-RAT vevőegység (RX) egységen a mérés
időpontjában; A GPS RX mérés decimális fokokban történik.
Vevő hosszúság - Globális pozíciórendszer (GPS) hosszúság az SL-RAT vevőegység (RX) egységnél a mérés
időpontjában; A GPS RX mérés decimális fokokban történik.
Adó szélesség - Globális pozíciórendszer (GPS) szélessége az SL-RAT adó (TX) egységnél a mérés
időpontjában; A GPS TX mérés decimális fokokban történik.
Adó hosszúság - Globális pozíciórendszer (GPS) hosszúság az SL-RAT adó (TX) egységnél a mérés
időpontjában; A GPS TX mérés decimális fokokban történik.
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További információ
Vezeték nélküli eszköz
FCC- azonosítót tartalmaz: OUR-XBEE/OUR-XBEEPRO
A mellékelt eszköz megfelel az FCC szabály 15. részének. A működés a következő két feltétel tárgyát
képezi: (i.) ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát és (ii) a készüléknek el ellen kell állnia minden
beérkezőt interferenciának, beleértve a nemkívánatos működést okozó interferenciát.

Karbantartás
Általános tisztítási tanácsok
Az SL-RAT ™ készülék rendeltetésszerű működtetés esetén minimális karbantartást igényel. Ajánlott az
SL-RAT ™ készülék külsejét tisztítani egy enyhe fertőtlenítő törlőkendővel vagy enyhe általános
tisztítószerrel a mindennapi használat után. Ne használjon erős vegyszereket a külső felületen! Ne nyissa
ki az elektronikus burkolatot, távolítsa el az adó hangszóróját és / vagy távolítsa el a vevő mikrofonját a
karbantartás - tisztítás vagy egyéb műveletek elvégzéséhez!
Adó hangszóró és vevő mikrofon
A felhasználói karbantartás akkor szükséges, ha az adó hangszórója vagy a vevő mikrofonja levegőben
vagy máshol található törmeléknek, szennyeződésnek vagy durva vegyi anyagnak van kitéve. Ezen
feltételek bármelyike esetén meg kell tisztítani azokat.
Tisztítás - NE HASZNÁLJON TISZTÍTÓSZERT VAGY VEGYSZERT! Az adó hangszóró vagy a vevő mikrofon
külsejének tisztításához gyenge, folyékony mosogatószer és víz keveréket használja egy tiszta rongyon!
Ha az SL-RAT ™ készüléket rendszeresen szélsőséges körülmények között használják, akkor az SL-RAT ™
az adót és a vevőt évente legalább egyszer vissza kell küldeni a gyárba, hogy ott elvégezhessék a
tömítések, kábelek és az elektronika alaposabb tisztítását.
Az elektronika burkolatának eltávolítása érvényteleníti a garanciát. Az elektronika burkolatának
eltávolítását igénylő összes javítást csak gyári betanított szakember végezheti.
Záró gomb karbantartás
Az SL-RAT ™ vevő és adó mindkét záró gombját (1. és 2. ábra) legalább évente egyszer meg kell olajozni,
ha a készüléket rendszeresen nedves időjárás, nedves környezet és/vagy szélsőséges feltételek érik.
Akkumulátor
Az újratölthető Li-ion akkumulátor a megrendelő által nem cserélhető. Az akkumulátor cseréjéhez kérjük,
küldje vissza a vevő vagy az adó egységet a gyártónak!
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Műszaki adatok
Általános
• Méretek: 33” x 14” x 5.5”
• Súly: Adó 8 kg; vevő 5
• Üzemi hőmérséklet: 0-tó +60 Celsius fokig
• Tárolási hőmérséklet: -20°C és +60 ° C között; A legjobb eredmény érdekében tárolja +5 és
+27 Celsius fok között
• Környezeti ellenállás: Az alkalmazott komponensek legalább NEMA 4x kompatibilisek
• A felülírást megelőző mérések száma: 200 mérés FIFO adattárolással
Tápáram
• Akkumulátor LiMNNi 11.1v 4Ah
• Akkumulátor élettartam: A kezdeti kapacitás 80% -a 1000 töltési ciklusban
• Akkumulátor töltési idő: 3,5 óra
• A töltés hőmérséklettartománya: -10-tó +40 Celsius fokig
• A teljesen feltöltött akkumulátorral kezdett vevő mérések száma: körülbelül 40
• A teljesen feltöltött akkumulátorral kezdődő adó mérések száma: több mint 80
Üzemeltetés
• Ajánlott minimális cső szakasz hossz: 6 m.
• Ajánlott maximális cső szakasz hossz: 240 m.
• Ajánlott cső térfogatáram szintek: Általában kevesebb, mint 50%; Magasabb térfogatáram
szinten végzett mérések is működhetnek, de valószínűleg alacsonyabb csőminősítést
eredményeznek.
• Csőátmérők: 15cm–76cm; A nagyobb és kisebb átmérőjű csövekben végzett mérések szintén
működhetnek, de nem szerepelnek kifejezetten a jelenlegi elzáródás-minősítési
algoritmusokban.
• Csőanyag: PVC, HDPE, öntöttvas, beton, üvegesített agyag; és egyéb.

Dokumentum felülvizsgálat történet
Dokument
um száma

Dátum

6-12
8-12

6/14/2012
8/7/2012

1-13

8/28/2012
1/3/2013
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Felülvizsgálat lista
Eredeti dokumentum
1. Javított mérési állapot táblázat
2. A csőállapothoz hozzáadott tesztosztályok: Bezár és megerősít
3. A cső állapot táblázat hozzáadva
4. Új menü opció Működés megerősítés
5. adó mérés megszakítása a vevő vezeték nélküli jelén keresztül
6 Általános tisztítási tanácsok
7. Záró gomb karbantartás
8. USB kábel (SL-DOG kezelési áttekintés 6.c)
9. Az USB-eszközillesztő újratelepítése
10 Mérési tesztképernyők bővítése a GPS állapotával
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