
Garanti
FAST Lokal 300 repareras eller byts ut utan kostnad 
- dvs. om handhavandet av utrustningen skett enligt 
instruktionsbok - under garantitiden 12 månader.

Ingående delar
❶ Korrelator / Marklyssnare 1 st 
❷ Sändare med sensorer och antenn 2 st
❸ Markmikrofon med kabel och tillbehör 1 st
❹ Lyssnarstav 1 st
❺ Hörlurar 1 st
❻ Batteriladdare 1 st
❼ Väska 1 st 
 Manual 1 st

❶

❷

❸

❹

❻

❼

Lathund Korrelator Lokal 300 (övrigt se engelsk manual)

Introduktion
LOKAL 300 har utformats och utvecklats för att 
kunna användas med hjälp av lättförståeliga och 
enkla symboler på displayen. Dessa symboler för-
klaras i denna lathund.

Genom att trycka på piltangenterna eller genom 
vridknappen kommer fönstret på skärmen att ak-
tiveras och visas inverterat. Den valda undermenyn 
kommer att öppnas genom att trycka på "E" = Enter.

Inmatning av Ledningsdata
Inmatningsfälten Längd, Rörmaterial, eller 

Rördiameter aktiveras genom piltangenterna, och 
data kan matas in efter det att operatören har 
tryckt "E"

4 olika avsnitt kan matas in på en uppmätt sträcka. 
Ledningsdata väljs från A (Röd sändar).
 
Rörmaterial: Materialen väljs via knapparna ↑ ↓ 
eller vridknappen.
 
Rördiameter: Diametern väljs via knapparna↑ ↓ 
eller vridknappen.
 
Rörlängd: Tryck på pilknapparna ↑ ↓ eller använd 
vridknappen. Finjustering sker med korta tryck 
på respektive pilknapp. Pilknapparna aktiveras / 
inaktiveras genom att trycka på "E", och visat läge 
visas på displayen.

Filter
  Filter Hög och Filter Låg kan väljas automa-

tiskt eller manuellt.

Automatisk mätning
Manuell inmatning

Inställning av analoga filter (endast för manuellt 
läge)

Funktionen analoga filter optimerar läckljudet. 
Dessa filter används beroende på ledningsdata. 

På plastledningar, längre ledningssträckor och på 
grövre metallrör används ett lägre frekvensband 
och kortare ledningssträckor med klenare metallrör 
används ett högre frekvensband.

Exempel 1
Gjutjärn, ø 150 mm, längd: 100 m

Inställning: Filter Låg: 250 Hz - Filter Hög: 1 200 Hz
 

Exempel 2 
PVC, ø 110, längd: 50 m

Inställning: Filter Låg: 16 Hz - Filter Hög: 280 Hz

Filtret väljs och aktiveras genom att trycka på knap-
parna ←→. Symbolen "Hög" och "Låg" liksom 
vridknappen används för att fastställa filter.

Önskat läge (Automatiskt eller Manuellt) måste 
väljas i "Filter och Förstärkning"  före mät-
ningen.

Automatiska läge 
Filter hög och Filter låg eller förstärkningen ställs 
in automatiskt av korrelatorn. Enheten kontrollerar 
inställda parametrar under mätningen och ändrar 
automatiskt inställningarna om det behövs.

Filter
Manuellt läge

Filter hög och Filter låg kan också ställas in efter 
operatörens preferenser (Se Exempel 1 och 2).

Filtren är inställda på sådant sätt att den högfrek-
venta delen kommer att användas för att beräkna 
korrelationen.

Så snart avståndet till läckage från Sändare A och 
B visas på displayen, är mätningen klar.

RättFel

Hantering av mätdata
Spara, ladda eller ta bort data
Enheten kan administrera 20 olika mätmetoder 
samtidigt. Datum och tid för mätningen samt alla 
parametrar mätningen och den grafiska displayen 
sparas av korrelatorn.

Trycka på ↑ ↓för att 
komma till menyn "Spara 
och Hämta mätning".

      Spara           Hämta           Ta bort         Utskrift
Motsvarande minnesplats aktiveras via ←→ eller 
genom att justera med ratten. Den visas "omvänt", 
och processen kommer att genomföras genom att 
trycka på "E".

Ställa in antalet Radio Sektioner
LOKAL 300 kan styras med en eller med två radio 
sektioner. Se till att alltid rätt antal sektioner har 
angetts!

Operatören kan ändra dataöverföring genom att 
aktivera fönstret  och trycka på "E". Den 
valda typen av överföring kommer att visas i kanal 
A / B sektorn.
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Allmänna inställningar

 Språk 
Aktiveras via piltangent-
erna och ställs in 
genom att trycka "E".

 Batterispänning

- Batteri fulladdat: ca. 8,4 volt
- Batteri urladdat: ca. 7,1 volt

 Tid
Tiden ställs in med hjälp av 
piltangenterna och kommer 
att accepteras med "E".

 Datum
Datum ställs in med hjälp 
av piltangenterna och 
accepteras med "E".

Service
Detta fönster används för att fastställa särskilda 
system parametrar. Försök inte skriva in data!

Antal genomsnitt KORR
Vanligtvis är medeltalet 20 mätningar tillräckliga för 
att generera en övertygande korrelation. I händelse 
av plaströr, rekommenderar vi dock fler mätningar 
för ökad korrekthet. När fönster aktiveras, börjar 
det verkliga antalet blinka.

Antalet kan ändras i steg om 10 genom att trycka 
på ↑ ↓. Det önskade numret kommer sedan att 
accepteras genom att trycka på "E".

Marklyssning med mikrofon
Före användning av markmikrofon eller 

lyssnarstav måste denna symbol väljas. 

1.  Sparade mätningar (minimivärden)
2.  Numerisk visning av den aktuella mät 
 ningen (minimivärden)
3.  Visar ljudstyrkan
4.  Grafisk visning av aktuella värden (minimi- 
 nivå / nuvarande nivå)
5.  Hörlur
6-7.  Filter Hög / Filter Låg
8.  Batterispänning
 9.  Aktuell tid
10-11. Inställning av Filter Hög / Filter Låg
12.  Sätt på / av
13.  Volym hörlur
14.  Känslighetsknapp
15.  F1 - Tillbaka till huvudmenyn
16.  F2 - Start av mätning

Inställningar
Operatören kan välja önskat driftläge och frek-
vens via piltangenterna eller genom vridknappen. 
Ljudetsstyrka indikeras både grafiskt (4) och med 
siffror (2) 

Med lyssnarstaven används de högre frekvenserna 
och med maklyssnaren de lägre frekvenserna.

Exempel på frekvensband:

Lyssnarstav: 70-4 000 Hz, 250-2 000 hz, 250-1 
000 Hz

Markmikrofon: 200-800 Hz, 100-500 Hz, 70-250 Hz

Känslighetsnivån ställs in automatiskt när "E" trycks 
in, antingen under eller efter en mätning (symbol).

Varje trycksatta rörsystem genererar läckljud vid 
läckage. Detta ljud varierar beroende på storlek på 
läcka samt rörmaterial och dimension.

Läckljudet kan höras med hjälp av lyssnarstaven 
genom att lyssna på ventiler (SV, AV, BP, vatten-
mätare mm).

I detta exempel är läckljudet som högst mellan 
ventil 1 och 2. Efter spindellyssning används mark-
mikrofonen för att lyssna på marken efter läckljud 
och därmed ett mer exakt läge på läckan.

Avståndet mellan mätpunkterna måste väljas med 
hänsyn till rörmaterial när det gäller markmikrofo-
nens placering på marken.

Plaströr = 0,5 m

Stålrör = 1,0 m

Järnrör = 1,5 m 

Marklyssning med lyssnarstav

Laddning av batterier
Fulladdade batterier har en drifttid på 20 timmar 
av permanent drift. Maximal tid för laddning är 
4 timmar. Enheten stängs av automatiskt så fort 
spänningen sjunker under 7,1 volt.

OBS! Utrustningen är ur funktion under laddnin-
gen.

Enheten kan laddas via laddare eller genom 12V 
ciggaretuttag i bilen. Strömförsörjning måste vara 
mellan 12 och 14 volt, och en laddningström på 
2,5 ampere är behövs för att ladda utrustningen.

Uppkoppling
1. Välj i menyn och koppla in lyssnarstaven 

och lyssna på olika mätpunkter för att konstatera 
läckljud.

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

2. Om läckljud är konstaterat, koppla upp Blå och 
Röd sändare och placera sensorn/mikrofonen 
på mätpunkterna, tryck gul knapp för start av 
sändare. 

3. Sätt på Korrelatorn och kontrollera att batterierna 
är okey och att signalerna från Sändare når Kor-
relatorn.

4. Välj  i menyn för inmatning av ledningsdata.

5. Välj Material, Dimension och Längd på ledningen 
mellan mätpunkterna. Bekräfta varje inmatning 
med "E".

6. Välj  för automatisk eller manuell 
inställning av Filter Hög och Filter Låg.

7. Välj  för att starta mätningen. Läckans läge 
visas från Blå och Röd sändare.

8. Välj i menyn och koppla in markmikro-
fonen och lyssna på marken där korrelatorn har 
indikerat läckans läge för att konstatera läckljud.

 

HAMAFO Teknik AB
Box 1224, Kvarnbergsv. 29, 141 25 HUDDINGE

Tel: 08 - 608 24 20, Fax 08 - 711 93 15
info@hamafo.se, www.hamafo.se
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