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Generelle sikkerhedsadvarsler

G ENERELLE SIKKERHEDSADVARSLER

Betjen kun DCI-styresystemet i overensstemmelse med

betjeningsvejledninger for dit system.

Alvorlig personskade og dødsfald samt beskadigelse af ejendom kan

være resultatet, hvis udstyret til boring i undergrunden støder på en

naturgasledning, et elektrisk højspændingskabel eller andre

forsyningsanordninger.

Arbejdsforsinkelse og budgetoverskridelser kan forekomme, hvis du ikke

bruger systemet korrekt.

Du skal kalibrere DCI-styresystemet korrekt i forbindelse med hvert

boringsprojekt. Hvis du undlader dette, vil dybdeaflæsningerne

sandsynligvis blive unøjagtige.

Interferens kan føre til unøjagtige dybdeaflæsninger og/eller afbrydelse

eller tab af data. Se Særlige bemærkninger angående interferens

for at få flere oplysninger.

DCI-styresystemer anvendes til at lokalisere og styre senderen (huset)

under jorden. De kan ikke anvendes til at lokalisere underjordiske

forsyningsanordninger.

Hvis det mislykkes at finde forreste og bageste lokaliseringspunkt, kan

det føre til unøjagtigheder, der kan resultere i, at der bores uden for den

planlagte borebane og ramme en underjordisk forsyningsanordning.

Lokaliseringslinjen på en DCI-lokalisator angiver ikke placeringen af

senderhuset. DCI-lokalisatorer sporer senderen, der sidder bag

borekronen. Og ved stejl og/eller dyb boring kan lokaliseringslinjen

angive en placering bag eller foran senderen. Se Stejlt og dybt under

Avancerede emner angående vigtige oplysninger om at lokalisere

borehovedet nøjagtigt ved stejl og/eller dyb boring.
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Sørg for, at alle underjordiske forsyningsanordninger er lokaliseret,

blotlagt og/eller markeret præcist forud for boringen. Følg korrekt alle

sikkerhedsforholdsregler som f.eks. skylleboring.

DCI-udstyr er ikke eksplosionssikkert og må aldrig anvendes i nærheden

af brændbare eller eksplosive stoffer.

Bær på arbejdsstedet beskyttelses-/sikkerhedstøj såsom dielektriske

støvler, handsker, hjelm, reflekterende vest og beskyttelsesbriller.

Hold en minimumsafstand på 20 cm fra lokalisatorens forside til

brugerens krop for at sikre overholdelse af RF-eksponeringsgrænserne.

Overhold statslige og lokale offentlige bestemmelser (f.eks. OSHA i USA)

samt alle andre sædvanlige eller påkrævede sikkerhedsforholdsregler.

Hvis du har spørgsmål om betjening af styresystemet, kan du kontakte DCI-

kundeservice for at få hjælp.

SÆRLIG E BEMÆRKNING ER ANG ÅENDE INTERFERENS

Selvom DCI-styresystemer giver dig teknologi til at bekæmpe aktiv

interferens (og passiv interferens med Sub-k Rebar-senderen), er intet

styresystem immunt over for al interferens.

Interferens kan føre til unøjagtige dybdeaflæsninger og/eller afbrydelse eller

tab af data. Stol aldrig på data, som ikke vises hurtigt og/eller ikke forbliver

stabile.

Falcon-frekvensoptimeringsværktøjet vælger frekvenser baseret på målt

interferens et givent tidspunkt og sted.

Interferensniveauer skifter med tid og ved selv mindre ændringer af stedet.

Frekvensoptimeringsværktøjet kan ikke erstatte en fornuftig

operatørvurdering. Hvis ydeevnen falder under boringen, bør du overveje at

skifte til det andet valgte bånd (ikke tilgængeligt på Falcon F�) eller bruge

Max-tilstand.
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Et "A" på skærmen kan være tegn på signaldæmpning grundet

tilstedeværelsen af kraftig interferens, hvilket kan gøre dybdeaflæsninger

unøjagtige. Dæmpningen er normal i mindre dybder under 2,4 m. Hvis

signalstyrken også blinker, indikerer dette ekstrem interferens. Dybde og

lokaliseringspunkter kan blive kompromitteret, og lokalisatoren vil ikke

kalibrere.

Interferens klassificeres som enten aktiv (genererer elektromagnetiske

signaler) eller passiv (materiale, der kan lede eller blokere elektromagnetiske

signaler). Kilder til interferens kan indbefatte:

Aktive

Trafiksignaler

Nedgravede hundehegn

Katodebeskyttelse

Radiokommunikation

Sikkerhedssystemer

Mikrobølgetårne

Ledninger til strøm, telefon, fibernet og kabel-tv

Passive

Metalrør

Armeringsjern

Rendeplader

Kædeindhegning

Køretøjer

Saltvand/saltdomer
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Ledende jord som f.eks. jernmalm

Hvis du har spørgsmål om betjening af styresystemet, kan du kontakte DCI-

kundeservice for at få hjælp.  

MILJØMÆSSIG E KRAV

Systemets funktionshøjde: Op til 2000 m.

Opbevarings- og transporttemperatur: -40 til 65 °C.

Anvendelse er måske ikke mulig, hvis udstyret udsættes for forhold, som

ligger uden for disse specificerede grænser.

Leveres i original transportkasse eller emballage af tilstrækkelig holdbarhed

til at beskytte udstyret mod mekanisk stød under transport.

Hvis du har spørgsmål om betjening af styresystemet, kan du kontakte DCI-

kundeservice for at få hjælp.

OPBEVARING  OG  FORSENDELSE AF BATTERIER

Fjern batterierne fra alle systemkomponenter under forsendelse og

længerevarende opbevaring. I modsat fald kan det resultere i batterilækage,

hvilket kan medføre eksplosionsfare, helbredsrisici og/eller skader.

Opbevar og transporter batterier i en egnet beskyttende kasse, der vil holde

batterierne sikkert isoleret fra hinanden. Undladelse heraf kan resultere i

kortslutninger, hvilket kan medføre farlige situationer såsom brand.

Litium-ionbatterier må kun pakkes og forsendes af oplært og certificeret

personale. Send aldrig beskadigede batterier.

Hvis du har spørgsmål om betjening af styresystemet, kan du kontakte DCI-

kundeservice for at få hjælp.
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Bootcamp

MENUNAVIG ATION

I tændt tilstand viser Falcon-kompaktdisplayet (FCD) automatisk

lokaliseringsskærmen for fjerntilstand. 

Ved klik på knappen åbnes hovedmenuen.

1. Fjerntilstand

2. Sluk

3. Indstillinger

4. Kontrastjustering

5. Systemoplysninger

6. Beskrivelse af fremhævet valgmulighed
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Klik for at gå mellem ikoner, hold for at vælge. Hvis der ikke foretages valg

inden få sekunder, vender Falcon-kompaktdisplayet (FCD) tilbage til

lokaliseringstilstandsskærmen.
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Indledende opsætning

REG ISTRERING  AF UDSTYRET

T RIN 1 AF 2

Ting, du bør vide

Ved registrering af udstyret aktiveres produktgarantien.

Registrering giver os også mulighed for at kontakte dig, hvis det findes igen

efter tab eller tyveri.

Hvis du vil aktivere LOC-funktionen (Lock Out Capability - spærrekapacitet),

skal du kontakte DCI’s kundesupport.

Se DCI’s hjemmeside med vilkår og betingelser for garanti.

T RIN 2 AF 2

Kontakt din autoriserede DCI-forhandler eller DCI for at registrere udstyret.

Du skal bruge udstyrets serienummer og dine firmakontaktoplysninger.

Sådan finder du serienummeret:

Lokalisator: I batterirummet

Sender: Graveret på hoveddelen af stål

Fjerndisplay: Mærkat bagpå

TÆND

T RIN 1 AF 3

Indsæt et batteri.
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T RIN 2 AF 3

Hold knappen nede for at tænde.

T RIN 3 AF 3

Bekræft, at lokaliseringstypen vist ved siden af   telemetri-ikonet (her FF�)

passer til din lokalisator.
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Brug om nødvendigt menuen Indstillinger til at ændre lokaliseringstypen,

ellers fortsæt til Opsætning af jobsted for at bekræfte, at lokaliseringsdata

vises.
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Opsætning for arbejdssted

INSTALLER ANTENNE

T RIN 1 AF 3

Sørg for, at antenne og displaystik er fri for fremmedlegemer, og at

antennestikket er lige og intakt.

T RIN 2 AF 3

Opret forbindelse til telemetriantennen.

T RIN 3 AF 3

Kun til model med lang pisk ‒ monter antennen så højt som muligt og på en

metaloverflade for at opnå maksimal signalmodtagelse.
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BEKRÆFT DATA

T RIN 1 AF 2

Med sender og lokalisator parret og tændt vises data automatisk på

lokaliseringsskærmen for fjerntilstand.

T RIN 2 AF 2

Rul senderen for at sikre, at rulningsuret bevæger sig tilsvarende.
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Under Boring

G RUNDLÆG G ENDE BETJENING

T RIN 1 AF 3

Data vises på lokaliseringsskærmen for fjerntilstand, så snart

lokalisatoren modtager data fra en sender.

1. Senderhældning

2. Rulningsindikator

3. Telemetriopdateringsmåler

4. Modtagertype og telemetrikanal

5. Batteristyrke for Falcon-kompaktdisplay (FCD)

6. Senderens batteristyrke (kun alkali)

7. Sendertemperatur

T RIN 2 AF 3

Når lokalisatoren foretager dybdeaflæsning på lokaliseringslinjen (LL), viser

Falcon-kompaktdisplayet (FCD) senderdybden.
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1. Indstilling for højde over jorden (HAG) på

2. Senderdybde

Hvis HAG ikke er aktiveret, forbliver lokalisatoren på

terrænlinjen.

T RIN 3 AF 3

Når lokalisatoren foretager dybdeaflæsning ved forreste lokaliseringspunkt

(FLP), viser Falcon-kompaktdisplayet (FCD) den .

1. Forudsagt dybde af senderen

Hvis HAG ikke er aktiveret, forbliver lokalisatoren på

terrænlinjen.

forudsagte dybde*
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En dybdeaflæsning foretaget ved det bageste

lokaliseringspunkt (RLP) vil stadig vise en forudsagt dybde, men

fordi lokalisatoren ikke kan skelne mellem FLP og RLP, vil den

være unøjagtig.

ORDLIS T E,  DEFINIT IONER

*FORUDS AGT  DYBDE

Skærmen for forudsagt dybde vises, når udløseren holdes med lokalisatoren ved

forreste lokaliseringspunkt (Front Locate Point ‒ FLP). Den forudsagte dybde er,

hvor dybt senderen er beregnet at være, når den når det forreste

lokaliseringspunkt, hvis den fortsætter på den aktuelle bane.

1�-�-�-RULNING SMETODE

T RIN 1 AF 6

Skift mellem bånd på senderen kan give bedre data, bedre dybde og/eller

bedre lokaliseringsresultater, idet interferensforhold ændrer sig.

For denne procedure er rulningsdata fra senderen påkrævet. Hvis du skal

skifte bånd på senderen, men ikke har rulningsdata, kan du se Båndskift

med RRS-metoden under Avancerede emner.

Rulningsforskydning skal deaktiveres inden båndskift.

T RIN 2 AF 6

Sæt senderen på kl. 10.00 (±1), og lad den blive der i 10-18 sekunder.

T RIN 3 AF 6

Roter senderen med uret til kl. 2.00 (±1) inden for 10 sekunder, og lad den

forblive der i 10-18 sekunder.
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Hvis en rotation ikke er gennemført inden for den fastsatte tid,

eller hvis en rotation fortsætter mere end en hel omdrejning,

annulleres senderens båndskift.

T RIN 4 AF 6

Roter senderen med uret til kl. 07.00 (±1) inden for 10 sekunder, og vent.

T RIN 5 AF 6

Når proceduren er færdig, skifter senderen bånd, hvilket får senderdataene

til at forsvinde.

Dataene vil ikke forsvinde efter et båndskift, når der bruges en

Falcon Sub-k Rebar-sender. Lad altid lokalisatoroperatøren

bekræfte et båndskift.

T RIN 6 AF 6

Lokalisatoroperatøren skal nu skifte til det andet kalibrerede bånd, der er

dannet par til.

Hvis lokalisatoroperatøren ikke har kalibreret det andet bånd,

vil dybdeaflæsninger ikke være korrekte.
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Efter Boring

RENG ØRING

T RIN 1 AF 1

Brug en blød bomulds- eller mikrofiberklud med vand og en mild

rengøringsvæske til at rengøre skærmen og kassen.

Professionelle rengøringsmidler kan beskadige skærmen og

kassen.

Må ikke højtryksvaskes.

OPBEVARING

T RIN 1 AF 2

Aftag forsigtigt antennen, og opbevar den i transportkassen for at hindre

skader.

T RIN 2 AF 2

Hvis fjerndisplayet er installeret i borekonsollen, skal den beskyttende

plastafdækning anbringes over skærmen.

Hvis displayet kan fjernes fra riggen, skal det opbevares i systemets

transportkasse væk fra stød, fugt og høje temperaturer.

Opbevarings- og transporttemperatur skal være indenfor -40 til

+�� °C.
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Avancerede Emner

INDSTIL ENHEDER

T RIN 1 AF 4

Klik på knappen for at åbne hovedmenuen.

T RIN 2 AF 4

Vælg Indstillinger.

T RIN 3 AF 4

Vælg Ændre

afstands-/temperaturenheder

for at ændre afstandsenheder.

Ved valg af metriske enheder skifter temperaturenheder

automatisk til celsius.

Vælg Ændre

hældningsenheder for at

ændre hældningsenheder.

T RIN 4 AF 4

Klik for at skifte mellem enheder, hold for at indstille.

ÆNDRE LOKALISATORTYPE

T RIN 1 AF 4

Klik på knappen for at åbne hovedmenuen.
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T RIN 2 AF 4

Vælg Indstillinger.

T RIN 3 AF 4

Vælg Ændre tilstand.

T RIN 4 AF 4

Klik for at vælge din lokalisator, hold for at indstille.

BÅNDSKIFT MED RRS-METODEN

T RIN 1 AF 9

Båndskift på senderen ved hjælp af RRS (gentagen rulningssekvens) kan give

bedre data, bedre dybde og/eller bedre lokaliseringsresultater, idet

interferensforhold ændrer sig.

Brug denne procedure, hvis du skal skifte bånd på senderen, men ikke har

rulningsdata.

T RIN 2 AF 9

Roter borestrengen i 10-15 sekunder.

T RIN 3 AF 9

Forbliv i enhver urposition i mindst 40 sekunder.

T RIN 4 AF 9

Lav et referencemærke på borestrengen.
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Du bruger dette mærke som en visuel rulningsindikator, mens

du fortsætter med disse trin.

T RIN 5 AF 9

Foretag en fuld rotation med uret (±2) af referencemærket inden for 0,5-30

sek., og vent 10-20 sekunder.

Hvis rotationen ikke er gennemført inden for den fastsatte tid,

eller hvis en rotation fortsætter mere end en hel omdrejning,

annulleres senderens båndskift.

T RIN 6 AF 9

Gentag trin 3 to gange til, i alt tre rotationer (RRS�).

T RIN 7 AF 9

Lad borestrengen hvile i samlet 60 sekunder efter den tredje rotation.

T RIN 8 AF 9

Når proceduren er færdig, skifter senderen bånd.

T RIN 9 AF 9

Lokalisatoroperatøren skal nu skifte til det andet kalibrerede bånd, der er

dannet par til.

Hvis lokalisatoroperatøren ikke har kalibreret det andet bånd,

vil dybdeaflæsninger ikke være korrekte.
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FJERNSTYRING

T RIN 1 AF 5

Når lokaliseringsspecialisten indstiller en på lokalisatoren, går

Falcon-kompaktdisplayet (FCD) automatisk i tilstand for fjernstyring. 

Fjernstyringsoplysningerne er kun korrekte, når lokalisatoren er

korrekt anbragt bag det forreste lokaliseringspunkt og inden

for senderens og fjerndisplayets rækkevidde.

T RIN 2 AF 5

Brug appen Målstyring til at se, om din aktuelle styring går efter planen.

Da fjernstyring ikke leverer styreoplysninger om op/ned, skal du

overvåge senderens hældning.

T RIN 3 AF 5

Som vist i følgende eksempel vil styreindikatoren hjælpe dig bringe

borehovedet på linje med lokalisatoren, før det når målet.

Foretag småjusteringer af styring efter behov for at føre styreindikatoren

mod målet.

måldybde *
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Jo tættere borehovedet er på lokalisatoren, des følsommere vil

styreindikatoren være.

T RIN 4 AF 5

Når den vandrette afstand er næsten den samme som den aktuelle dybde,

skal det sikres, at lokaliseringsspecialisten flytter lokalisatoren længere ud

for at fortsætte fjernstyring.

Hvis borehovedet passerer dette punkt, bliver styreværdier på

displayet ugyldige.

T RIN 5 AF 5

Når lokalisatoren går ud af tilstand for fjernstyring (Remote Steering),

vender Falcon-kompaktdisplayet (FCD) automatisk tilbage til den normale

lokaliseringsskærm for fjerntilstand.

ORDLIS T E,  DEFINIT IONER

*MÅLDYBDE

En værdi programmeret i lokalisatoren, så den kan placeres foran senderhuset og

bruges som styringsmål. Den programmerede værdi skal være senderens ønskede

dybde, når den når punktet under lokalisatoren. Hvis en lokalisator er placeret

over jordniveau, såsom for at give adskillelse fra interferens, skal den højde føjes til

måldybden.
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Bemærk: Hvis der benyttes et Falcon-kompaktdisplay (FCD), er kun oplysninger

om højre-/venstrestyring tilgængelige. Lokalisatoren brugt med Falcon-

kompaktdisplayet (FCD) skal stadig have en måldybde indstillet. Denne måldybde

kan være enhver værdi.

DYBDEÆNDRING  FOR 3 M-BORESTANG  BASERET PÅ HÆLDNING

Dybdeforøgelse i centimeter

Hældningskoefficienter mellem 50 % og 100 % angives kun til reference og

repræsenterer ikke typiske boreforhold. Alle tal er udelukkende baseret på

matematik og tager ikke ekstremt bløde eller ekstremt hårde jordforhold i

betragtning, hvilket kan forårsage, at dybdeværdier varierer.

DYBDEFORØG ELSE I CENTIMETER FOR �,� M-BORESTANG

Dybdeforøgelse i centimeter
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Hældningskoefficienter mellem 50 % og 100 % angives kun til reference og

repræsenterer ikke typiske boreforhold. Alle tal er udelukkende baseret på

matematik og tager ikke ekstremt bløde eller ekstremt hårde jordforhold i

betragtning, hvilket kan forårsage, at dybdeværdier varierer.
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Kontakt

DCI USA

DCI@digital-control.com

US  &  CANADA

1.800.288.3610

INT ERNAT IONAL

1.425.251.0559

DCI Australia

DCI.Australia@digital-control.com

AUS T RALIA

+61.7.5531.4283

INT ERNAT IONAL

+61.7.5531.2617

DCI China

DCI.China@digital-control.com

CHINA

400-100-8708

INT ERNAT IONAL

+86.21.6432.5186

DCI Europe

DCI.Europe@digital-control.com

EUROPE

+49.9391.810.6100

INT ERNAT IONAL

+49.9391.810.6109

DCI India

DCI.India@digital-control.com

INDIA

+91.11.4507.0444

INT ERNAT IONAL

+91.11.4507.0440

DCI Russia

DCI.Russia@digital-control.com

RUS S IA

+7.499.281.8177

INT ERNAT IONAL

+7.499.281.8177

DCI Philippines

DCI.Philippines@digital-control.com

PHILIPPINES
INT ERNAT IONAL
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