
❶ Antenn - Sänder och tar emot data
❷ LED - Status på logger PÅ/AV.
❸ Serienummer
❹ Ögla 
❺ Magnet

Läckloggern sätts på när den tas ut 
ur sitt fack i väskan och blinkar 
5 gånger. 

Läckloggern stängs av när den 
stoppas tillbaks i väskan.

Garanti
LNL-1 repareras eller byts ut utan kostnad - dvs. om 
handhavandet av utrustningen skett enligt instruk-
tionsbok - under garantitiden 12 månader.

Ingående delar

❶ Avläsningsenhet 1 st 
❷ SD-minne 1 st
❸ Läcklogger 10 st
❹ ABS-Väska 1 st
❺	 Programvara på CD 1 st 
❻ USB-nyckel 1 st
❼ USB-kabel 1 st
 Laddare 220V 1 st
 Cigg-laddare 12V 1 st

❶

❸

❹

Lathund LNL-1 Läcklogger (övrigt se engelsk manual)

Avläsningsenheten

❶ LCD-display
❷ Pilknappar - Förflytta Upp/Ner och 
 Höger/Vänster i menyer mm.
❸ ENTER - Bekräftar val av inmatning mm.
❹ ESC - Backa tillbaks i menyera.
❺ DELETE - Radera inmatning
❻ Bakgrundsbelysning - På/Av
❼	USB-uttag
❽ SD-kort
❾ AV/PÅ-knapp
❿ 12V/24VDC - För laddare och ciggkabel
⓫ Antenn - Sänder och tar emot data

Navigation- och menystruktur

❶ Datum/Tid     ❷ Bakgrundsbelysning
❸	Batterikapacitet			❹	Avläsning	läcklogger
❺	Mätdata	läcklogger			❻ Inställningar

Välj meny med piltangenterna och tryck på 
ENTER-knappen för att gå till respektive meny. Övriga Menyer

Följande beskrivning är en mycket kortfattad be-
skrivning av de olika funktionerna i menyerna och 
är inte fullständig.

Att tänka på är att kommer inte loggern upp som be-
skrivs i menyerna, stäng av logger och sätt på igen.
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Batteriet laddas på c:a 3,5 timmar från helt tomt 
och laddas med 220V laddare eller 12V cigg-kabel.

Om en oregistrerad läcklogger upptäcks, hörs en 
ljudsignal och text på displayen blinkar tre gånger.
 
Registrering av logger ID (eller bara serienummer 
används) utförs genom att använda upp / ner / 
höger / vänster piltangenter för att ändra ID och 
trycka ENTER för att utföra registreringen. 

OBS! Serienummer går inte att bytas ut, utan är det 
nummer som sitter på lappen på loggern. Däremot 
kan ID bytas för att lättare beskriva loggern.

❷

❻

❼

❶
❷ ❸

❹

❺

❻

❼

❼❽

❾ ❿

⓫

❶❷

❺

❸

❹

Läckloggern Ladda batteri

❶ ❷ ❸

❶	Batteri	fulladdat
❷	Batteri	behöver	laddas
❸	Batteri	laddas

❶ ❷ ❸

❹ ❺

❻

Meny - Avläsning läcklogger
Undermenyn Avläsning	 läcklogger	
väljs genom att markera och ENTER.

❶

❷

❸ ❹

❶   Visar att det är en nyregistrerad läcklogger
❷ ▌Visar att insamling av data kommer att ske

När loggern upptäcks, avges en ljudsignal en gång.

Det som visas på statusraden är: logger ID, läcka 
som symbol , lägsta ljudnivå, samt datum och 
tid för mottagandet.

❸  Visas när data inte kan erhållas på grund 
av kommunikationsfel, etc.

❹  När batteriet i läckloggern börjar bli dåligt  
visas denna symbol. Kontakta HAMAFO!

Meny - Mätdata läcklogger
Undermenyn Mätdata	läcklogger	väljs 
genom att markera och tryck ENTER.

❶  Ljudnivå i siffror   ❷ Ljudnivå i grafform
❸  Ljudnivå i stapeldiagram

❶

❷

❸

Här går det att välja 3 olika typer av presentationer 
av mätdata.
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Ljudnivå	i	siffror väljs genom att 
markera symbol och ENTER.

Det som visas på statusraden är: logger ID, läcka 
som symbol , lägsta ljudnivå, samt datum och 
tid för mottagandet)

Välja läcklogger för mer information och ENTER.

Här visas ljudstyrkan för varje dag som läckloggern 
har registrerat (max 35 dagar). Flytta med (❹) 
piltangenterna för att se (❺) ljudstyrka och datum 
för registrering.

Ljudnivå	 i	 grafform väljs genom att 
markera och ENTER.

❹

❺

❻

❺

Här visas ljudstyrkan i en graf. Logger ID, insam-
lingsperiod och tiden för insamling visas på dis-
playen (❻). Flytta med piltangenterna för att se 
övriga läckloggar.

Ljudnivå	i	stapelform väljs genom att 
markera symbol och ENTER.

❼

Här visas ljudstyrkan i staplar. Logger ID, insamlings-
period och tiden för insamling visas på displayen 
(❼). Flytta med piltangenterna för att se övriga 
läckloggar samt olika datum.

Meny - Inställningar

❶ ❷ ❸

Undermenyn Inställningar väljs 
genom att markera symbol och ENTER.

❹ ❺
❻

❼ ❽ ❾

❿ ⓫

❶  Logger ID   ❷	Datum	och	Tid			❸	Loggtid   
❹	Mätnivåer   ❺	Uppsamlingstid   
❻	Uppsamlingsdagar   ❼	Loggerinställning
❽	Minnesanalys   ❾	Radera loggerdata
❿	Loggertest   ⓫	Kontrollera inställningar

Logger ID väljs i undermenyn Inställ-
ningar genom att markera  och ENTER.

Välj logger som du vill 
byta namn (ID) på.

Använd piltangenterna 
för att välja bokstav/
siffra. Bekräfta namn-
byte med ENTER och 
sedan 

Datum	 och	
TID

Loggtid

Här går det att välja 11 inställningsmenyer.

Normalt sker loggningen 
mellan 02.00 och 04.00 
på natten och tiden mel-
lan loggningarna är 5 sek.

Mätnivåer 

I denna meny ställs larmen i 3 nivåer. Normala 
värden är LV1: 40, LV2: 55 och LV3: 65.

Upp-
samlingstid	

I denna meny ställs tiden som läckloggern skickar ut 
mätdata till Avläsaren. Se engelsk manual.

Uppkoppling
Välj ut mätpunkter på en rörnätskarta, typ SV, AV 
eller BP (BP rekommenderas för bästa kontakt).

Ta loggern ur väskan. Direkt när 
loggern lyfts blinkar den fem gånger 
för att visa att den är på.

Som vid all sökning efter läckljud får man ta hänsyn 
till rörmaterial och dimension, men på gjutjärnsled-
ningar går det att ha upp till 500m avstånd mellan 
loggarna om det inte är de riktigt små läckorna 
man vill åt.

Loggarna fästs med hjälp av magneten på ventil-
spindeln. Efter minst ett par dygn avläses loggarna 
med Avläsaren vid passage med bil.

För att läsa av läckloggarna behöver Avläsaren vara 
på och menyn ”Avläsning	läcklogger”	  
vara markerad.

Läckljudet klassificeras i fyra olika kategorier som 
förinställs i Avläsaren. 

= högt läckljud,  = läckljud,   = lågt 
läckljud samt inget läckljud alls.

Vill man se statistik på de dygn som läckloggern 
suttit ute så går man in menyn ”Mätdata 

läcklogger”  

Vid signal om läcka får man göra sedvanlig läckage-
lokalisering för att bestämma läckans exakta läge.

Vid omplacering av logger bör mätdata raderas 
i logger och i avläsaren för att börja om på nytt.Radera 

loggerdata

I denna meny raderas mätvärdena loggern har 
loggat under perioden. Markera logger/loggar och 
tryck ENTER och sedan . Det finns mycket mer 
information i den engelska manualen som inte tas 
upp här.
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