System znaczników elektromagnetycznych EMS
inteligentych znaczników EMS-iD
(Telekomunikacja)

System znaczników elektromagnetycznych EMS
Tabela typów (oznaczenia katalogowe)
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(pomara czowy)

1432

1401-XR
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–
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Cz stotliwo
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Układanie znaczników EMS
Minimalne odległo ci od metalowych obiektów znajduj cych si w ziemi
Ró nego rodzaju obiekty metalowe znajduj ce si w ziemi w bezpo redniej blisko ci od znaczników mog
oddziaływa niekorzystnie na ich parametry. Nale y zachowa minimalne odległo ci pomi dzy obiektami
metalowymi a znacznikami.

podpowierzchniowy

podpowierzchniowy
1432 Telephone

1432 Telephone

6 cm
3 cm
Sposób układania znaczników podpowierzchniowych oraz kulistych i miniznaczników (poni ej)

kulisty

Mini

10 cm

10 cm

uniwersalny

15 cm
Zł cze podziemne

Układanie znaczników pełnozakresowych

Przykłady typowych zastosowa ró nych typów znaczników
Znaczniki podpowierzchniowe – oznaczanie studzienek, oznaczanie punktów
znajduj cych si pod tward nawierzchni (pod jezdniami). Umieszczanie znaczników
tu pod powierzchni . Maksymalna gł boko 60 cm

Znaczniki kuliste – oznaczanie tras kabli wiatłowodowych, zł cz podziemnych na
kablach miedzianych i wiatłowodowych, wszelkich punktów charakterystycznych,
zgodnie ze specyfikacjami u ytkownika.
Układane nad oznaczanymi elementami nie gł biej jak 1,5 m. Zalecane jest układanie
na mniejszej gł boko ci ze wzgl du na mo liwe zmiany ukształtowania terenu.

Znaczniki mini – przeznaczone do oznaczania podziemnych przył czy, zapasów kabli
zasobników wiatłowodowych.
Układane nad oznaczanymi elementami na gł boko ci do 1,8 m. Zaleca si układanie
na mniejszych gł boko ciach ze wzgl du na mo liwe zmiany ukształtowania terenu.
Konieczne układanie poziome.

Znaczniki pełnozakresowe – przeznaczone do oznaczania obiektów poło onych na
du ych gł boko ciach lub gdy istnieje du e ryzyko zmian ukształtowania powierzchni
gruntu. Działaj maksymalnie do gł boko ci 2,4m. Konieczne układanie poziome.

Rodzaje znaczników EMS i EMS-iD
oraz kod kolorystyczny w zale no ci od u ytkownika

telekomunikacja

energetyka

wodoci gi

kanalizacja

gazownictwo

Znacznik podpowierzchniowy - nadaje si najlepiej do oznaczania płytkich instalacji podziemnych.
Gł boko jego układania znacznika przypowierzchniowego nie przekracza 60 cm.

Znacznik kulisty – maksymalna gł boko zakopania znacznika wynosi do 1,5m. Znacznik kulisty ma
rednic 100 mm i jest wyposa ony w unikalny, opatentowany system samopoziomuj cy, który
gwarantuje prawidłowe działanie znacznika, bez wzgl du na sposób jego umieszczenia w wykopie.

Miniznacznik – przeznaczony do zastosowania na gł boko ci do 1,8 metra. Ma rednic 210 mm i jest
wyposa ony w ramiona, które stabilizuj jego poło enie po umieszczeniu w wykopie.

Znacznik pełnozakresowy - nadaje si do zastosowa na gł boko ci do 2,4 metra. Jego rednica wynosi
381mm. Znacznik pełnozakresowy stanowi dodatkow osłon przed uszkodzeniem szczególnie
wra liwych obiektów i instalacji podziemnych.

Kuliste znaczniki inteligentne EMS-iD -kuliste znaczniki inteligentne s oznaczane indywidualnym 10cyfrowym numerem identyfikacyjnym, który jest na stałe zakodowany w układzie elektronicznym
umieszczonym we wn trzu znacznika. Numer ID jest tak e wydrukowany na etykiecie z kodem
paskowym, przytwierdzonej do korpusu znacznika.

Etykieta z nr
identyfikacyjnym
znacznika

Etykiety z numerami ID mo na przykleja do dokumentacji technicznej oznaczaj c w ten sposób miejsca,
w których zakopano znaczniki.W znaczniku EMS-iD mo na zaprogramowa informacje opisuj ce obiekty
znajduj ce si pod ziemi . Dane u ytkownika s podzielone na 6 wierszy składaj cych si 8-znakowej
nazwy oraz 14–znakowego opisu. Nazwy i opisy s wybierane z predefiniowanego słownika lub
wprowadzane w trybie tekstowym.
Do programowania, odczytu danych ze znacznika oraz numeru identyfikacyjnego słu lokalizatory
Dynatel 2273M-iD, 2250M-iD oraz 1420.

Znaczniki telekomunikacyjne
Dopuszczalna szeroko

pasma dla znaczników telekomunikacyjnych

Lo freq =
99,4 khz

Center
freq =
101,4 kHz

Hi freq =
103,4 kHz

