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Tłumaczenie ulotki MLD-10W 

Przyrząd FUJI Tecom Inc. do lokalizowania rur niemetalowych  

model MLD-10W 

Lokalizator znaczników (markerów) umożliwia potwierdzenie obecności (lokalizacji) podziemnych instalacji 
sieciowych oznaczonych markerami oraz głębokości, na jakiej się znajdują. FUJI Tecom Inc. oferuje 5 typów 
znaczników, różniących się kolorem i częstotliwością, do wykorzystania do wszystkich typów mediów.  

1. Lokalizator umożliwia w prosty sposób określenie miejsca i głębokości na jakiej znajduje się znacznik. 
2. Przyrząd wykrywa dwa typy znaczników. 
3. Lokalizator jest niewrażliwy na inne metalowe obiekty znajdujące się w pobliżu poszukiwanego znacznika. 
4. Umiejscowienie znacznika nie wymaga prowadzenia prac budowlanych. 

Schemat działania 

Lokalizator 
Pierwotne pole magnetyczne (wysłanie sygnału) 

Znacznik 

Lokalizator 
Wtórne pole magnetyczne (odbiór sygnału) 

Znacznik (pole wtórne pochodzi ze znacznika) 

Znacznik (typ 1)  Znacznik (typ 2) 

Cechy: 
 MLD-10W umożliwia wykrycie w prosty sposób położenia i głębokości umieszczenia znacznika MK-1; 
 Znacznik MK-1 dysponuje dwoma częstotliwościami, do wyboru przez użytkownika. MLD-10W wykrywa 

je obie (tryb wyboru częstotliwości); 
 MLD-10W nie ulega zakłóceniom pochodzącym od metalowych przedmiotów, wykrywa jedynie znaczniki 

MK-1. 
 Umiejscowienie znacznika nie wymaga wykonywania specjalnych czynności ani posiadania specjalnych 

umiejętności. 

Instrukcja montażu znacznika: 

❶ Wykonaj otwór i umieść w nim znacznik MK-1 ❷ Uderz w główkę znacznika MK-1 młotkiem 
drewnianym lub gumowym, aby umocować 
marker w pozycji pionowej 

❸ Przed zasypaniem wykopu sprawdź przy 
pomocy MLD-10W poprawność działania 
znacznika  

❹ Umiejscawiając znaczniki upewnij się, aby 
odległość między nimi nie była mniejsza niż 20 
cm 

Dane techniczne: 
 Lokalizator MLD-10W: 

- częstotliwość : 147.6 kHz (Ch-1), 196.9 kHz (Ch-2) 
- antena : pętla z rdzeniem powietrznym 
- wskaźnik : wykres słupkowy i dźwięk 
- zasilanie : DC 6V (AA x 6) 
- żywotność baterii : około 8 h 
- temp. pracy : -20 oC – +50 oC 
- dokładność (poziom) : w zakresie ±20 cm (0 ~ 1,5 m) 
- dokładność (pion) : w zakresie ±15 cm (0 ~ 0,5 m) 
 : w zakresie ±25 cm (0,51 ~ 1,0 m) 
- głęb. lokalizacji : max 1,5 m (w przybliżeniu) 
- głęb. pomiaru : max 1,0 m (w przybliżeniu) 
Wymiary i Waga  
- moduł główny : 130 mm x 111 mm x 105 mm 

- antena : Ø 274 mm x 31 mm 
- długość : 734 mm 
- waga : ok. 1,8 kg (wraz z bateriami) 

 Znacznik MK-1: 
- kolor : niebieski (Ch-1), błękitny (Ch-2) 
- częstotliwość : 147.6 kHz (Ch-1), 196.9 kHz (Ch-2) 
- materiał obudowy : polipropylen 
Wymiary i Waga  
- wymiary : Ø 47,5 mm x 167 mm 
- waga : ok. 90 g 

Przykłady umiejscowienia znaczników

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych bez uprzedzenia. 
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