
Kontroll och byte av batterier i Korrelator:
Innan användandet av 
LC-2500, kontrollera 
batteriets kapacitet genom 
att slå på (On/Off) Mottagare/
Korrelator.

Om batteriet inte har full 
kapacitet visas ett mellanrum 
i batterindikatorn som visas i 
figuren bredvid. Utrymmet ökar tills indikatorn 
börjar blinka, byt då batterierna direkt.

Innan byte av batteri, se till att utrustningen är 
avslagen.

Korrelatorn behöver fyra (4) alkaline-batterier av 
typ LR20. 

Ta bort batterilocket genom att vrida knappen 90 
grader, ta sedan bort batteripacket och byt ut de 
gamla batterierna.

Efter att ha bytt batterierna och satt dit batteri-
packet, se till att locket sitter fast ordentligt.

 1. Enter: Knapp för att bekräfta inmatning av data.
 2. Escape: Knapp för att gå tillbaks i menyn.
 3. Delete: Knapp för att radera inmatad data.
 4. Monitor: Val av ljud i hörlurar (röd, blå eller stereo).
 5. Light: Bakgrundsbelysning för skärm.
 6. Nummer: Sifferknappar från 0 till 9 och ,
 7. Pilknapp: Knapp för att förflytta sig i menyerna.
 8.  LCD: Skärm
 9. Antenn: Kontakt för antenn.
 10. Hållare: Hållare för midjebälte.
 11. Säkring: Säkringshållare.
 12. Power: Knapp för att slå på utrustningen.
 13. Kontakt: Kontakt för kabelanslutning mellan  

  sändare och mottagare (blå sändare).
 14. Kontakt: Kontakt för kabelanslutning mellan  

  sändare och mottagare (röd sändare).
 15. Uttag: Uttag för hörlur.
 16. Hållare: Hållare för axelband. 

• Mottagare/Korrelator (med batterikassett) 1 st 
• Sändare (blå & röd) (med batterikassett) 2 st 
• Mikrofoner/sensorer 2 st
• Hörlur 1 st
• Mottagarantenn (korrelator) 1 st
• Dataprogram till PC med kabel 1 st
• Kabel till LC-2100 sensorer 2 st
• Batterier 16 st
• Axelrem 1 st
• Säkring (2A, slö) 1 st
• Midjerem 1 st
• Aluminiumväska 1 st
• Manual (Svensk) 1 st

Garanti
LC-2500 repareras eller byts ut utan kostnad - dvs. 
om handhavandet av utrustningen skett enligt 
instruktionsbok - under garantitiden 12 månader.

Ingående delar

Lathund Korrelator LC-2500 (övrigt se svensk manual)
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Försiktghet
• Följ instruktioner och procedurer som beskrivs i den 

svenska manualen för riktig drift av instrumentet.

Korrelator / Mottagare

1. Power:  Knapp för att slå på utrustningen.
2.  Speaker:  Knapp för att slå på den inbyggda
   högtalaren.
3.  Enter:  Ändrar menyval och bekräftar   

  inställningar.
4.  Light:   Bakgrundsbelysning för skärm. 
   När den är aktiverad visas en 
   symbol i högra hörnet.
5.  Sel./Adjust:  Bekräftar val och justerar känsligheten.
6.  LCD:   Skärm.
7.  Hållare:  Hållare för Mikrofon/Sensor.
8.  Antenn:  Antenn.
8.  Kontakt:  Kontakt för mikrofon/sensorkabel
9.  Kontakt:  Kontakt för kabelanslutning mellan
   Sändare och Mottagare/Korrelator.
10. Uttag:  Uttag för hörlur. 

1. Magnet: Håller Mikrofon/Sensor på plats på 
  mätpunkten.
2. Sensor: Känner av läckljudet vid mätpunkten.
3. Kontakt: Kopplar samman sändare med 
  Mikrofon/Sensorkabel.
4. Kabel: Mikrofon/Sensorkabel. 

Mikrofon / Sensor

Kontroll och byte av batterier i Sändare:
Kontrollera både röd och blå sändare före använd-
ning.

Tryck POWER för att slå på sändarna, nu sker en 
självcheck som visar batteriets kondition. Om bat-
teriet når under en viss nivå visas ett meddelande 
på skärmen att batteribyte bör ske.

Om utrustningen slås av själv under självchecken, 
byt batterierna direkt.

Sändaren behöver sex (6) alkaline-batterier av 
typ LR20.

OBS!  Om andra batterier typ laddningsbara an-
vänds, minskar kapaciteten och utrustningen får 
kortare drifttid.

En rekommendation är att alltid ha en uppsättning 
nya batterier med sig.

- Sätt in batteripacket i Korrelatorn och Sändarna.
- Montera antennen på Korrelatorn.
- Plugga in Sensorkabeln i Sändarna. (Om du inte har 

kopplat kabeln ordentligt visas ett felmeddelande 
på skärmen (sändarn) “No sensor connection” när 
Sändaren slås på.

- Slå på Korrelatorn och Sändarna.

Följande data och information är nödvändig för ett 
korrekt mätresultat:

1. Läckljudet från läckan måste nå båda sensorerna. 

 OBS!  Om läckljudet endast når den ena Sensorn 
kan inte läckans läge identifieras. I detta fall, 
byt mätpunkt eller korta ner avståendet mellan 
mätpunkterna.

2. Ledningsmeterialet måste vara känt. Detta för att 
olika material och dimensioner leder läckljudet 
olika snabbt/långsamt.

3. Mätpunkterna på ledningen är framtagna och att 
Sensorn har god kontakt med ledningsmaterialet.

4. Ledningslängden mellan mätpunkterna är given.

Installation av Sensorer på mätpunkten.

- Mätpunkter kan vara ventiler, brandposter, vat-
tenmätere, luftklockor eller direkt på ledningen. 
Sensorn är vattentät och kan därför placeras 
under vatten.

 OBS!  Se till att kontakten är bra mellan Sens-
orn och mätpunkten och att ingen smuts ligger 
emellan.
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Inställning Korrelator Uppkoppling

Lathund LC-2500 2014-11

Du kan välja mellan automatisk eller manuell justering.

Vid val av automatisk justering av känsligheten 
ställer Sändaren in signalen automatiskt. Med 
Manuell justering, kontrollerar du själv signalen 
genom att höja och sänka ljudet med pilknapparna. 
Vi rekommenderar att justera läckljudet samtidigt 
som lyssning sker med hörlurar. Lyssnandet hjälper 
dig att avgöra om ljudet behöver justeras.

Displayen visar om manuell eller automatisk juste-
ring sker. För att lyssna på läckljudet med hörlurar 
måste knappen SPEAKER vara på.

Inställning filter
Du kan själv bestämma om du ska använda låg-bands 
filter eller inte. Vanligtvis används STD (standard). 
När vågformen på Korrelatorn visar många olika 
frekvenser som är mindre än 100Hz, använd THRU.

Oftast är störande ljud utifrån, som inte har med 
läckan att göra, mindre än 100Hz. Därför kan dessa 
ljud störa mätningen.

Sändarn gör följande självkontroll.

1. Kontroll av batterikapacitet.
 Efter att Sändaren har slagits på, görs detta 

test först. Om batterikapaciteten är under 
gränsvärdet, kommer ett meddelande upp på 
displayen och inga knappar fungerar förutom På/
Av knappen. Om batterkapaciteten sjunker under 
gränsvärdet (nivå) vid mätning kommer även då 
meddelandet upp på skärmen och knapparna 
fungerar ej.

2. Sensor kontroll.
 När Sensorn inte är isatt i Sändaren och den är 

påslagen, kommer ett felmeddelande på displayen. 
Denna kontroll görs för att inte fel Sensor kopplas in.

3. Kontroll av kabelanslutning.
 När kabelanslutning används mellan Sändare 

och Korrelator kommer radiokommunikationen 
automatiskt att avbrytas.

Batterikapaciteten i Volt visas alltid på displayen på 
Sändarna och Korrelatorn. När batteriernas kapa-
citet sjunker under gränsvärdet, blir utrustningen 
instabil och fel kan uppstå på mätresultatet. Därför 
stängs utrustningen av och byte av batteri sker.

Korrelatorn stängs av: Mindre än 4.0V
Sändarna stängs av: Mindre än 6.0V

Efter att hörlurarna har kopplats in i Sändarna och 
Korrelatorn kan ljudet avlyssnas genom att trycka 
in SPEAKER-knappen.

ÖVRIGT: Se svensk manual!

När LC-2500 har satts på visas “FUJI TECOM” på 
displayen under någon sekund, därefter visas HU-
VUDMENY. Nedan beskriver huvudmenyns innehåll.
0. INSTÄLLNINGAR
 I denna undermeny visas/ändras Td NIVÅ, FILTER, 

INMATNING DATA och DATUM/TID.
1. INMATNING DATA
 I denna undermeny matar man in de data som 

behövs för att göra mätningen. Data som behövs 
är Rörmaterial, Rördiameter och Rörets längd. Här 
startas också mätningen KORRELATION (2).

2. KORRELATION
 I denna undermeny sker mätningen och här visas 

även resultatet på läckans läge. Resultatet kan här 
sparas till det interna minnet SPARA (7). Man kan 
spara 100 st mätningar.

 OBS! För att komma vidare i menyerna under mätning 
måste PAUSE (1) väljas i nederkant på displayen.

3. VITT BRUS
 Här kan man erhålla ljudets hastighet i röret när 

materialet och diametern är okända. Här kan det 
uträcknade ljudhastigheten även sparas i det interna 
minnet.

4. FFT ANALYS
 Läckljudet som fångas upp av Mikrofonerna/Sen-

sorerna kan här analyseras i “vågform” mm och 
sparas i det interna minnet. 50 st från var och en 
av blå och röd sändare kan sparas, totalt 100 st.

5. KORRELATIONSFILE
 Data i undermenyn KORRELATION (2) kan sparas i 

det interna minnet och sedan HÄMTA, RADERA eller 
att all data RADERAS.

6. FFT FILE
 Data i undermenyn FFT ANALYS kan sparas i det 

interna minnet och sedan HÄMTA, RADERA eller 
att all data RADERAS.

7. LJUDINSPELNING
 Läckljud från blå och röd Sändare kan spelas in och 

kan sparas i det interna minnet och sedan HÄMTA, 
RADERA eller att all data RADERAS. 16 sekunder 
kan spelas in och 4 kan lagras i minnet.

8. MEMO
 Här kan 227 tecken skrivas in som visar information.
9. HJÄLP
 Denna undermeny visar knappars funktioner mm.

0. INSTÄLLNINGAR
1. INMATNING DATA
2. KORRELATION
3. VITT BRUS
4. FFT ANALYS
5. KORRELATIONSFILE
6. FFT FILE
7. LJUDINSPELNING
8. MEMO
9. HJÄLP

HUVUDMENY
1. Placera Sensorn på mätpunkten. Mätpunkter 

kan var t.ex en brandpost, ventil (-stänger), vat-
tenmätare eller direkt på ledningen.

 OBS ! När Sensorn placeras på mätpunkten, 
kontrollera om det finns läckljud med hjälp av hör-
lurarna, högtalaren eller mätarnålen. Mätpunkt 
som inte har något ljud från läckan är värdelös 
att placera Sensorn på. Finn en annan mätpunkt 
som har läckljud.

2. Koppla upp blå och röd sändare på mätpunkterna, tryck 
POWER för start och en självtest av Sändaren görs.

3. Välj AUTO med PIL-knapparna och tryck ENTER 
för automatisk justering av känslighet. Välj Stan-
dardFilter (STD) och ENTER. 

 OBS ! För manuell justering, se svensk manual.

4. Slå på KORRELATORN och kontrollera att bat-
terierna är okey och att signalerna från Sändare 
når Korrelatorn.

5. Välj INSTÄLLNINGAR (0)  och Td INSTÄLLNINGAR 
(0) och AUTO (0).

6. Välj INSTÄLLNINGAR (0) och FILTERINSTÄLL-
NINGAR (0) och AUTO (0) för att ställa in filter. 
Den automatiska filterinställningen tar några 
sekunder, därefter tryck 5 för att bekräfta och 
för att komma tillbaks till filterinställningarna.

 OBS ! För manuell justering, se svensk manual.

7. Välj INMATNING DATA (1 eller 2 beroende på var 
du är i menyerna) och mata in LEDNINGSMATE-
RIAL, LEDNINGSDIMENSION och LÄNGD mellan 
mätpunkterna.

 Bekräfta varje inmatning med ENTER. 
 
 Ledningsmaterial väljs i nederkant i menyn med 

PIL-knapp och ENTER. Se tabell bredvid över 
ledningsmaterial

 OBS ! Detta innefattar grundläggande inmatning 
för att starta mätningen. Övrigt se svensk manual.

8. Välj KORRELATION (2). Mätningen startas och 
resultatet visa på displayen.

För att kontrollera riktigheten av resultatet, ställ om 
inställningarna för Td och Filter manuellt, och kontrol-
lera om det blir några förändringar från föregående 
mätning. Se svensk manual.

ÖVRIGT: Välj undermeny med hjälp av sifferknap-
parna och bekräfta med ENTER. (Kan vara olika för 
olika delar i menyerna). Följande symbol visas i 
nederkant på skärmen med ett meddelande efter 
som visar var man hamnar i menyn om man trycker 
på ESCAPE-knappen. T.ex  HUVUDMENYN.
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1. Filterval, 2. Läckpositionen, 3. Td: Tidsskillnaden 
av läckljudet från Sensorerna, 4. Td nivå, 5. Visar hur 
pass bra läckljudet är för korrelation. Ju lägre värde 
desto bättre, 6. Värdet visar hur många mätningar 
som görs (max 999). Ju högre värde desto större 
pålitlighet av mätresultatet, 7. Undermeny.

Ledningsmaterial & Dimensioner

Förkortningar förprogrammerade lednings-
material och ledningsdiametrar.

Material   Dimenssion (mm)
Segjärn (DIP)  75 ... 1500
Gjutjärn (CIP)  75 ... 1500
Asbest/Cement (ACP) 75 ... 1500
PVC   13 ... 600
Bly (LEAD)  10 ... 50
Plast1 (LDPE)  10 ... 50
Plast2 (HDPE)  10 ... 50
PEMAINS   75 ... 200
Stål (SP)   13 ... 2400
Koppar (COP)    8 ... 50
Galv (GP) 10 ... 300


