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Nový vyhľadávač podzemných 
vedení Sonel LKZ-1500
Množstvo nových investícií do výstavby a s tým súvisiaci zvýšený počet opráv a úprav 
súčasnej infraštruktúry je omnoho vyšší ako v minulosti. Toto sa dotýka ako nových, 
tak aj starších obytných budov a priemyselných objektov.

Výkopové práce sú vykonávané na mno-
hých miestach naraz a časový tlak a hrozba 
sankcií za neskoršie vykonanie prác zname-
ná, že ich prevedenie je často vykonávané  
v zhone, bez dôkladnejšej prípravy a bez 
prieskumných prác. Takéto konanie čas-
to vedie k poškodeniu existujúcej infra-
štruktúry pre vodu, elektrickú energiu, in-
ternet alebo iných vedení. Ešte väčšie škody  
a dokonca ohrozenie zdravia a života obyva-
teľov môže nastať pri náhodnom poškodení 
plynovodu počas výkopových prác, ktoré 
môžu viesť až k výbuchu plynu. Prevencia 

takýchto situácií je preto viac ako opodstat-
nená. Preto potreba rýchleho a presného 
určenie polohy a identifikácie podzemnej 
infraštruktúry podnietila prudký rozvoj lo-
kačných zariadení na tento účel. 

Dnes trh ponúka širokú škálu vyhľadáva-
cích zariadení, ktorých princíp je založený 
na detekcii elektromagnetických signálov 
emitovaných vodivými predmetmi. V prí-
pade energií ide predovšetkým o silové 
káble, rôzne vodiče a všetky druhy potru-
bia patriace do vodárenských alebo plyno-
vých vedení.

Vďaka deklarovaným parametrom a 
ponúkaným možnostiam je na identifikač-
né činnosti veľmi vhodná aj lokalizačná 
súprava LKZ-1500, ktorú vyrába spoločnosť 
SONEL S.A.

Sada obsahuje prijímač LKO-1500, vy-
sielač LKN-1500, štandardné príslušenstvo 
a ďalšie voliteľné doplnky, ktoré môžu  
uľahčiť a urýchliť prácu. 

LKZ-1500 je pokročilé zariadenie, ktoré 
umožňuje komplexný terénny prieskum na 
vyhľadanie podzemných kovových prvkov 
a vedení a určiť aj ich smerovanie.

Prijímač je ľahký a jednoducho sa ovláda. 
Zariadenie môže byť pripojené k externé-

mu modulu GPS a tak navyše k základným 
informáciám o meraní, ako je prúd (intenzi-
ta signálu) a hĺbka lokalizovaného vedenia, 
môže užívateľ získať aj presné informácie  
o pozícii vedenia na mape. Pamäť je až  

Obr. 1 Vyhľadávač 
podzemných vedení 
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10 000 súradníc. Prijímač LKO-1500 zazna-
menáva tieto údaje a aj dátum a čas mera-
nia. Špecializovaný software LKZ Terminal, 
umožňuje neskoršie čítanie zaznamenaných 
údajov z pamäte prijímača. Údaje o polohe 
sú mimoriadne užitočné pri porovnávaní 
polohy alebo umiestnenia lokalizovaných 
položiek v geodetickej dokumentácii. V au-
tonómnom - pasívnom režime práce, bez 
zapojeného vysielača, prijímač LKO-1500 
detekuje podzemné vedenia generujúce 
elektromagnetické pole s frekvenciou 50 Hz, 
alebo vyššou. To platí najmä pre napájacie 
káble, cez ktoré prechádza striedavý prúd  
s frekvenciou 50 Hz alebo 60 Hz. 

Môžu to byť aj vyššie frekvenčné harmo-
nické, ktoré sú násobkom základných frek-
vencií, napr. 100, 300, 550 a 1450 Hz. 

Ďaľšou funkciou prijímača je detekcia 
vodičov, ktoré vytvárajú rezonančné sig-
nály v dvoch frekvenčných rozsahoch od  
48 Hz do 14 kHz alebo pri vyšších frekven-
ciách od 10 kHz do 36 kHz.

Napájať, alebo indukovať signálom vy-
sielača LKN-1500 je možné pri všetkých ne-
aktívnych kovových prvkoch, ktoré samy 
osebe nie sú priamo zdrojom elektromag-
netického poľa, napr. rôzne potrubia, ale aj 
pri aktívnych kovových vedeniach, ako sú 
napájacie káble, ktoré vytvárajú elektro-
magnetické polia.

Úroveň takéhoto signálu závisí od mno-
hých faktorov a môže byť silne tlmená hrúb-
kou a zložením zemnej vrstvy. V tejto situácii 
využijeme aktívny režim lokalizácie. Voliteľ-
né frekvencie sú 273 Hz, 526 Hz, 1024 Hz, 
8928 Hz a 33 kHz. Práca v tomto režime spo-
číva v spojení vysielača LKN-1500, priamo, 
teda galvanicky, alebo nepriamo, čiže in-
dukčne, s lokalizovaným objektom. Jedineč-
ný signál generovaný vysielačom LKN-1500 
môže byť presne a selektívne detekovaný 
prijímačom LKO-1500, ktorý je skvelý pre 
využitie aj v husto osadených inžinierskych 
sieťach. Lokačná hľbka je do 6 metrov.

Použitie príslušenstva, ako je A-rám, umož-
ňuje rýchle lokalizácie káblových porúch.

Je s ním tiež možné vyhľadať skraty 
medzi vodičmi silových káblov.

LKO-1500 je vysoko ergonomický prijí-
mač. Veľký čitateľný displej LCD zobrazuje 
všetky potrebné údaje o polohe a zapnu-
tých funkciách. Funkcia kompasu veľmi 
jednoduchým a jednoznačným spôsobom 
umožňuje určiť trasu objektu vo vzťahu  
k užívateľovi.

Vysielač kompaktných rozmerov LKN-
1500 s vlastným akumulátorom, generuje 
lokalizačný signál s výkonom až do 10 W  

Obr. 2 Práca 
s prijímačom 
LKO-1500

Obr. 3 Vyhľadávanie 
elektrického vedenia 
pred výkopovými 
prácami
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(k dispozícii aj 1 W, 2 W a 5 W). Tiež je vysie-
lač možné napájať zo siete. 

Celé ovládanie sa vykonáva niekoľkými 
tlačidlami na kryte vysielača. Vysielač aj pri-
jímač majú krytie IP54.

Univerzálnosť vyhľadávača LKZ-1500, 
jeho ergonómia a jednoduchosť použitia 
ho postavili do popredia medzi konkurenč-
né prístroje podobného využitia.

Výhody tohto prístroja užívateľ nepo-
chybne vysoko ocení pri jeho využití či už pri 
zemných, alebo aj pri rôznych iných prácach 
kde vznikne potreba lokalizovať a detekovať 
rôzne vedenia a inžinierske siete. Vzhľadom 

na prijateľnú cenu by tento prístroj mohol 
byť štandardnou výbavou každej spoloč-
nosti zaoberajúcou sa opravami resp. po-
kládkami elektrických a iných vedení. 

Hlavnými užívateľmi vyhľadávača LKZ-
1500 sú energetické a montážne spoloč-
nosti, spoločnosti ktoré vykonávajú zemné 
práce, stavebníctvo, železnice, telekomuni-
kácie, vodovodné a sanitárne spoločnos-
ti, spoločnosti pre diaľkové vykurovanie  
a geodetické úrady.

Pre viac informácií ohľadom prístrojov 
zn. SONEL, prosím navštívte našu webovú 
stránku, www.meratest.sk, alebo nás kon-
taktujte na:

MERATEST s.r.o.
Družstevná 2, 916 01 Stará Turá

Mobil: +421 903 533 859
Tel.: +421 32/642 0909

E-mail: molec@meratest.sk 
www.meratest.sk

Obr. 4 Lokalizácia 
káblovej poruchy 

s A-rámom

Obr. 5 Ovládací panel 
prijímača LKO-1500

Obr. 6 Vysielač LKN-1500


