KARTA KATALOGOWA
Lokalizator Leica DD230 SMART
Profesjonalne urządzenie do lokalizacji wszystkich elementów uzbrojenia podziemnego. W prosty
sposób lokalizuje trasę przebiegu kabli metalowych, rurociągów stalowych i żeliwnych oraz taśm
sygnalizacyjno-ostrzegawczych lub specjalnych kabli lokalizacyjnych układanych nad
światłowodami lub rurami PE i PCV. Przy użyciu dodatkowego osprzętu (sonda sygnałowa lub
giętki przewód DigiTrace), umożliwia także lokalizację trasy przebiegu rur niemetalowych.
Leica DD230 SMART to podstawowe narzędzie pracy wszystkich firm, które prowadzą
regularne prace wykopowe :
 układanie nowych linii kablowych
 budowa nowych sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i gazociągów
 naprawa sieci wodociągowych
 prace remontowe na sieciach ciepłowniczych
Leica DD230 SMART doskonale sprawdza się przy prowadzeniu inwentaryzacji terenu pod kątem
wyszukania zalegających pod ziemią elementów infrastruktury kabli i rur, jak również przy
sprawdzaniu nieznanego terenu przed dokonywaniem wierceń punktowych w gruncie.
Leica DD230 SMART szczególnie zalecany jest dla służb sieciowych w branży wod-kan
(lokalizacja awarii i trasowanie własnej sieci), operatorów gazociągów (szybkie sprawdzenie trasy
przebiegu gazociągu), służb utrzymania sieci energetycznych (trasowanie przebiegu kabli), służb
geodezyjnych (inwentaryzacja terenu) oraz służb remontowych na sieciach wod-kan i kabli w
różnego typu zakładach przemysłowych.
Leica DD230 SMART to kompleksowe rozwiązanie dla profesjonalistów, którzy chcą usprawnić
operacje lokalizowania infrastruktury podziemnej. Wykorzystanie wewnętrznego rejestratora
danych pomiarowych w połączeniu z wewnętrznym odbiornikiem GPS oraz zewnętrznym
oprogramowaniem DX Shield umożliwia analizę infrastruktury podziemnej i wygodą łączność między
wykrywaczami z serii SMART w celu zwiększenia wydajności pracy i oszczędności czasu.
Oprogramowanie DX Shield pozwala lepiej zrozumieć sposób wykonywania zadań i złożoność
obiektów terenowych dzięki łatwym w użyciu raportom, które zapewniają szybki i wygodny przegląd
sposobu użytkowania produktu, co przyczynia się do zmniejszenia ilości uszkodzeń infrastruktury
podziemnej i pozawala zaoszczędzić na kosztach napraw i przestojów podczas realizacji projektu.
Wykrywacze z serii Leica DD SMART wykorzystują nowoczesny system cyfrowego przetwarzania
sygnału, który umożliwia zwiększenie szybkości, dokładności i głębokości wykrywania w porównaniu
do każdego innego systemu. Technologia SMART zapisuje informacje umożliwiające mapowanie
aktywności w terenie oraz położenia instalacji podziemnych co przyczynia się do ochrony sprzętu,
personelu i infrastruktury. Połączenie z oprogramowaniem DX Office Shield można uzyskać przez port
USB, co umożliwia konfigurację wykrywacza, aktualizację jego oprogramowania i analizę danych.
Oprogramowanie DX Shield koncentruje się na bezpieczeństwie na placu budowy, co pozwala
organizacjom lepiej zrozumieć wydajność zadań i złożoność projektów. Łatwe w użyciu raporty
zapewniają szybki i wygodny przegląd wykorzystania produktów, umożliwiając firmom identyfikację
potrzeb szkoleniowych i luk w umiejętnościach - co prowadzi do zmniejszenia liczby uszkodzeń
instalacji podziemnych.
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Podstawowe zalety:












możliwość dokładnego przeszukania terenu i zlokalizowania miejsca położenia podziemnych kabli i rur metalowych dla
prowadzenia bezpiecznych prac wykopowych.
informacja o wykryciu instalacji bardzo wyraźnym sygnałem dźwiękowym oraz wskazaniem wizualnym na dużym
wyświetlaczu LCD, co pozwala na dokładne określenie położenia szukanej instalacji.
bardzo czułe tzw. tryby pasywne lokalizacji (bez użycia generatora):
tryb POWER- wykrywanie kabli pod napięciem.
Kable energetyczne o częstotliwości 50 Hz wytwarzają pole elektromagnetyczne, które jest lokalizowane i mierzone
przez lokalizator.
tryb RADIO- wykrywanie indukowanych w podziemnych instalacjach sygnałów radiowych.
Fale radiowe emitowane przez stacje radiowe i inne źródła nadawcze, o częstotliwościach
15-60 kHz stanowią źródło pola magnetycznego dla rur żeliwnych, kabli telekomunikacyjnych i nieobciążonych kabli
oświetlenia ulicznego, co umożliwia ich wykrycie przez lokalizator.
tryb AUTO - połączenie zmodyfikowanych trybów POWER i RADIO
możliwość zastosowania generatora sygnałowego o dwóch częstotliwościach pracy 8, 33 oraz 131kHz w celu precyzyjnej
lokalizacji tras przebiegu kabli i rur lub gdy sygnały pasywne są za słabe do wykrycia niektórych elementów
infrastruktury przy użyciu samego lokalizatora.
pomiar głębokości poszukiwanej instalacji podziemnej
rejestracja pomiarów w wewnętrznym rejestratorze danych o pojemności 8GB
zintegrowany wewnętrzny odbiornik GPS o dokładności do 2,5m
bezprzewodowa komunikacja Bluetooth z urządzeniami zewnętrznymi
dostępne z poziomu wyświetlacza firmy instruktażowe, alerty dotyczące użytkowania i diagnostyka systemu
zasilanie akumulatorem Li-Ion

Podstawowe dane techniczne
Power 50 lub 60 Hz (sieć elektryczna i harmonika 50 / 60 Hz)
Radio 15kHz do 60kHz
Automatyczny Power, Radio, 33kHz
Tryb Generatora aktywny
512Hz, 640Hz, 8kHz (8,192kHz), 33kHz (32,768kHz), 131kHz (131,072kHz)
Zakres głębokości lokalizacji
Linia - 0,1m do 5m
Sonda - 0,1m do 7m
Dokładność pomiaru głębokości* 5% (Głębokość do niezakłóconego sygnału)
Bluetooth
Moduł dualny klasy 2 BLE, Bluetooth Classic 2.1, Bluetooth 4.0 (LE)
GPS
Chipset (1): u-blox®GPS
Typ odbiornika: GPS L1C/A, SBAS L1C/A, QZSS L1C/A, GLONASS L1OF, BeiDou B1
Dokładność *: Położenie poziome 2,5 m, Autonomiczny; 2,0 m SBAS; CEP
Czas uruchomienia: Zwykle - zimny 45 s, wspomagany 7 s, gorący 1 s
Pojemność pamięci wewnętrznej
8 GB
Temperatura pracy
-20°C do +50°C
Zasilanie
7,4V, akumulator litowo-jonowy
Czas pracy na baterii
15 h pracy ciągłej w temp. + 20°C (ok. 30 h pracy przerywanej)
Wymiary (WxSxG)
765mm x 290mm x 93mm
Waga z bateriami
2,7Kg
Odporność na warunki środowiskowe
IP66
Tryb pracy pasywny

*Dokładność lokalizacji GPS zależy od różnych czynników, w tym warunków atmosferycznych, wielodrożności sygnałów, przeszkód
terenowych, geometrii sygnału i ilości śledzonych satelitów.
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