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İçindekiler

1. Üretici ve ithalatçı firmanın ünvanı,
adres ve telefon numarası

1. Üretici ve ithalatçı firmanın ünvanı,
adres ve telefon numarası
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2. Bakım, onarım ve kullanımda
uyulması gereken kurallar

3

3. Taşıma ve nakliye sırasında
dikkat edilecek hususlar
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4. Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına tehlikeli veya
zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar
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5. Kullanım hatalarına ilişkin bilgiler

3

6. Kullanıcının kendi yapabileceği bakım, onarım veya
ürünün temizliğine ilişkin bilgiler

Tel: +492452962-400
Faks: +492452962-200
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7. Cihazın kullanım ömrü ve garanti süresi
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2. Bakım, onarım ve kullanımda
uyulması gereken kurallar

8. Servis istasyonları
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9. Çalışma prensibi
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10. LD-PuLS’un kullanımı

4

11. LD-PuLS’a genel bakış

4

12. LD-PuLS ile yüklenme
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13. LD-PuLS / 1 ile basınç ölçümleri
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Üreticifirmatarafındanenuygunşekildeambalajlanmış,nakliyevetaşıma
esnasındaoluşabilecekzararlarakarşıkorunmuştur.

14. Teknik bilgi
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Nakliyevetaşımaesnasındadikkateedilecekkurallarambalajüzerinde
beynelminelişaretlerleişaretlenmiştir.

Buyayın,bundanöncekilerineyerinegeçer.Buyayınınhiçbirtarafıherhangibirşekildeyazılıonayımızolmadan
oluşturulamazveyaelektroniksistemlerkullanılarakdüzenlenemez,çoğaltılamazveyayayınlanamaz.Teknik
değişiklikhakkısaklıdır.Tümhaklarısaklıdır.Ticariisimleriserbestçeveüreticininyazdığışekildekullanılmıştır.
Doğruluklarınagarantiverilemez.Kullanılanticariisimlerkayıtlıdırvebuşekildeelealınmalıdır.Yapılansürekliürün
iyileştirmelerikapsamındayapısaldeğişikliklerveşekil/renkdeğişiklikleriyapmahakkısaklıdır.Teslimatkapsamı
ürünşekillerindenfarklıolabilir.Mevcutdokümanbüyükbiritinaylahazırlanmıştır.Hatalardanveyakapsam
dışıkonulardansorumludeğiliz.

İthalatçı Firma:
TrotecEndüstriÜrünleriTic.Ltd.Şti.
TurgutReisMah.,BarbarosCad.E4AdaB145BlokNo:61
Giyimkent·Esenler/İstanbul
Tel: 02124385655
Faks: 02124385651
Üretici firma:
TrotecGmbH&Co.KG
GrebbenerStr.7·D-52525Heinsberg·Germany

Cihazıhafifnemli,tüybırakmayanbirbezlesilin.Temizlikmaddelerikullanmayın,
sadecebezinemlendirmekiçinsukullanın.
Cihazuzunsürekullanılmayacaksapillerinbusüreboyuncacihazıniçinde
bulundurulmamasıönerilir.

3. Taşıma ve nakliye sırasında
dikkat edilecek hususlar

4. Kullanım sırasında insan veya çevre
sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek
durumlara ilişkin uyarılar
Kullanımsırasındainsanveçevresağlığınatehlikeliveyazararlıolabilecek
birdurumyoktur.

5. Kullanım hatalarına ilişkin bilgiler
Kullanımsırasındadokunmatikekrandışdarbelerdenkorunmasıgerekmektedir.
Cihazıdireksutemasındankoruyunuz.

6. Kullanıcının kendi yapabileceği bakım,
onarım veya ürünün temizliğine ilişkin bilgiler
Cihazıtemizlerkenelektrikleirtibatınıkesiniz,pilleriçıkarınız.
Sıvıtemizleyici(deterjangibi)kullanmayınız,nemlibirbeziletemizleyiniz.
Cihazlarısuvenemdenuzaktutunuz.

7. Cihazın kullanım ömrü ve garanti süresi
Cihaz10yılkullanımömrünesahiptir.2yılüretimhatalarınakarşıgarantilidir.

8. Servis istasyonları
Hizmet kapsamı: TS 13201 Yetkili servisler –
Endüstriyel amaçlı deney ve ölçü aletleri için – Kurallar
a) Trotec End. Ürünleri Tic.Ltd.Şti.
BarbarosCad.E4AdaB145BlokNo:61
Giyimkent·Esenler/İstanbul
b) Astaş Aş.
Koçmancd.No:45Güneşli-İst
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9. Çalışma prensibi

10. LD-Plus’un kullanımı

LD-PuLs, malzemeden bağımsız olarak kablo araması yapan kaliteli hafif metalden
yapılmış elektrikle çalışan bir valftır. Kablonun hızlıca açılması sonucu kabloda
bir sıkıştırma dalgası meydana getirir. LD-PuLs’un çalışmasıyla oluşan basınç
farkları zemin yüzeyinde sesli bir elektrik darbesi meydana getirir.

Açıklama

Bu sesli elektrik darbesi kablonun yan taraflarına göre kablo üzerinde daha
güçlüdür ve yüksek frekanslı hissedilir. LD-PuLs’un kablo üzerinde meydana
getirdiği darbe gücü ve darbe basıncı adaptör parçası üzerinden birçok açıdan
ayırt edilebilir.

1.

sabit boru üzerinden bağlantı yapılırken sadece valfsız
sabit borular kullanılmalıdır.

2.

LD-PuLs’un yeri tahliye yönü yukarı bakacak şekilde seçilmelidir.

3.

GEKA bağlantısında montajdan önce hasar kontrolü yapılmalı ve
gerekirse değiştirilmelidir.
GEKA bağlantısının emniyeti mutlak surette sağlanmalıdır.

LD-PuLs’un mekaniği 8 bar'dan küçük basınçlar için tasarlanmıştır.
Yüksek basınçlarda çalışmayın.
4.

Adaptör:

Çanta ünitesinin yerini bir taşma olmayacak şekilde seçin!

kısa adaptör:
düşük enerji

Adaptör seçimi:
5.

uzun adaptör:
yüksek enerji

Montaj notu:

Kablo malzemesine, kablonun yarıçapına ve kontrol edilecek kablo
uzunluğuna uygun olarak birçok farklı adaptör kullanılabilir.

6.

su basıncı, valf tamamen kapalı olmak suretiyle
LD-PuLs’da gösteriliyor.

7.

 tuş üzerinden (şekil b) LD-PuLs çalıştırılır.

8.

“Mod”  tuş ile (şekil b) çalışma modu seçilir:
elektrik darbesi: yavaş / hızlı

1. montajdan önce kabloyu iyice yıkayın.
2. Adaptörü yukarı bakacak şekilde takın (bkz. şekil).

Şimdi sismometre kullanılarak kabloda ölçüm yapılabilir.
9.

10.

Yanlış

LD-PuLs’un monte edilmiş bağlantı kablosunu çanta
ünitesinin elektrik beslemesiyle bağlayın.

Maksimum sesi veya en yüksek ses frekansını değerlendirdiğiniz
zaman en iyi sonuca ulaşırsınız.
LD-PuLs tekrardan çanta ünitesine konulmadan önce
tamamen boşaltılmalıdır.
Bu boşaltma işlemi kusursuz yapılmadığı takdirde suyun artan
kısmı çanta ünitesinden dışarı akar.

doğru

11. LD-PuLs’a genel bakış
a) Açıklama

b) Elektrik girişleri

 GK girişinin vidalama yeri
 Adaptör parçasının girişi
(basınç enerji sınırlaması)
 Tahliye aralığı



 Aç / kapa tuşu
 Çalışma modu kumandası
(elektrik darbesi: yavaş / hızlı)
 LD-PULS elektrik
beslemesi çıkışı
 Harici elektrik
beslemesi girişi
 LED batarya



şarj:
• Şarj sırasında yanıp
söner Batarya tamamen
dolduğunda sürekli yanar.



Elektrik beslemesine
bağlantı





ölçmek:
• Ölçüm sırasında sürekli
yanar
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12. LD-PuLS ile yüklenme

13. LD-PuLS / 1 ile basınç ölçümleri

Maksimum darbe gücünde yaklaşık olarak şu değerlerde basınç oluşur :

Şekil 1:

Mesafe
LD-PuLS
Sensör [m]

Çalışmama
Basınç
anındaki LD-PuLS MİN /
basınç
MAKS [Bar]

Materyal

Not

Plastik

DN40
Evhattı
EvdeLD-PuLS

0

3,7

0,2/5,4

Plastik

DN100
Hidrantüzerinde
anahatLD-PuLS

55

4,4

3,9/5,0

Dökme

DN125
Hidrantüzerinde
anahatLD-PuLS

0

3,7

0,8/6,0

Dökme

DN125
Hidrantüzerinde
anahatLD-PuLS

55

3,7

3,0/4,5

Plastik;DN40Evkablosu;EvdeLD-PuLS;LD-PuLS’daalış
Şekil 2:

Buölçümlerherbirsaniyeiçin100basınçdeğerialgılayanbir
basınçkaydediciyleyapılır.
Diyagram,yandakidiyagramlabirleştirilmiştir.

Plastik;DN100Anakablo;LD-PuLShidrantta;55m’dealış

Bu basınçlar kontrol edilecek kablo için LD-PuLS’un her strokuyla
uyumlu olmak zorundadır ! Kablodaki hasarlar ve diğer hasarlar
için sorumluluk kabul etmiyoruz.

Şekil 3:

Arıza mesajları
LD-PuLS,aşağıdakiarızalardanbirimeydanageldiğizamangereksesli
gerekseLED’lerüzerindenbirsinyalverenbirmikrokontrolcüyledonatılmıştır.
Döküm;DN125Anakablo;LD-PuLShidrantta;LD-PuLS’daalış

Ölçümde güç kaynağı hatası
Ekran

Olası neden

Olası çözüm

dışLEDyanıpsöner

Dışgerilimiçokdüşük
veyaçokyüksek

- Yüksekçıkışlıgüç
kaynağıkullanın
- Güçkaynağınıdeğiştir

LEDbataryayanıpsöner

Dahilişarjvoltajı
çokdüşük

- Haricigüçkaynağı
ileçalışırdurumda
taşımabirimi.
- Pilişarjedin.

DCDCdönüştürücü
arızalı

- LD-PuLSharicigüç
kaynağıüzerindençalıştır.
Tamirat gerekiyor!

Şekil 4:

Döküm;DN125Anakablo;LD-PuLShidrantta;55m’dealış
3LEDyanıpsöner

14. Teknik bilgi

Şarj hatası
LEDbataryahızlı
yanıpsöner

Haricivoltajçok
yüksek/düşük;
zamanaksımı

- yüksekçıkışlıgüç
kaynağıkullanın.
- güçkaynağınıdeğiştirin.

Şarj cihaziyla ilgili not :
Dahilibataryatamamenboşalmışsa(örneğincihaztamamenboşalmış
bataryadadevredışıkalmışsavedahasonraşarjedilmedenuzunsüre
kullanılmazsa)şebekeaygıtıyenişarjedildiğindeaşırıyüklenmeden
dolayıkendikendinikapatır.

Teknik bilgi

LD-PuLS

Minimumbasınç

2bar(beslemekablosundaminimumbasınç)

Çalışmasüresi

ykl.12saat

Darbesırası

dakikadaykl.60

Girişyeri

1inçGEKAyüksekbasınçlıbağlantı

Elektrikbeslemesi

dahilibatarya(tekrarşarjedilebilir)veya230VAC

Ağırlık

4,2kg

Budurumuönlemekiçinbirkaçsaniyeliğinearaçtakviyekablosunu
kullanmakyeterlidir(veya12Vdüzvoltajdayaklaşık10Agönderen
başkabirharicielektrikkaynağı).

Bakımla ilgili uyarılar:

LEDbataryayanıpsönmeyebaşladığındaşarjcihazıherzaman
olduğugibikullanılabilir.

Bukontrolsırasındaönemlicontalarveyaylardeğiştirilir.Cihazıngüvenilirliğini
garantietmekiçinbuçalışmalarınyapılmasıgereklidir.
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LD-PuLSaşırıyüklenmeleremaruzkalmıştırveheryılveyaher300çalışma
saatindebirtarafımızdankontroledilmelidir.
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İthalatçı:
TRT-BALDP-WM-01-TR

TROTEC Endüstri Ürünleri Ticaret Limited Şirketi
Turgut Reis Mah. Barbaros Cad.
E4 Blok B145 No.61 / Giyimkent
34235 Esenler/İstanbul
Tel: 0212 438 56 55 · E-posta: info@trotec.com.tr

