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Brukerveiledning Magna-Trak 102 
 

Enkelt og effektivt søkeutstyr 
for metall   

 

 

Magna Trak 100 og 102 
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Introduksjon 
Magna-Trak 02 er en magnetisk metallsøker. Denne type magnetometer benytter en 

spesielt patentert teknologi som gjør det mulig å balansere de magnetiske sensorene til 

et avgrenset område. Metode for avbalansering av sensorene er meget avansert.  

Den gir et lydutslag over ferromagnetiske objekter med en lyd topp over den største 

metallmengden på gjenstanden.  

Bruk av Magna-Trak 102 

 
Magna-Trak 102 lokaliserer ferromagnetiske    
gjenstander som utstråler magnetisme. Den 
har to sensorer som er nøyaktig plassert og 
elektronisk balansert - det gir en riktig operasjonsmodus. 
I et ensartet magnetisk felt, som 
f.eks. jordbakke, vil de to sensorene 
opprettholde magnetisk status fordi begge 
sensorene oppfatter dem samme magnetiske 
markstyrke. 
Når et ferromagnetisk objekt nærmer seg vil 
markstyrken og retningen på de magnetiske 
strålelinjene oppfattes forskjellig av de to 
sensorene. Forandringen gjør at balansen 
mellom sensorene forandres og dette gir et 
lyd- og bildesignal. 
Når det ikke er noen ferromagnetiske objekter 
tilstede vil høyttaleren gi en stabil lavfrekvent 
tone og når objektet nærmer seg vil lyden øke 
til senter av gjenstanden er under stavspissen. 
Gjenstander laget av aluminium, kobber og 

messing vil ikke gi lyd. 
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Beskrivelse  

1.LCDkontrollpanel 
2. LCD, visuell display 
a) Digital signalindikator 
b) Analog lydstyrke indikator 
c) Batteri-indikator 
d) Viser "ferrous" 
e) Viser strømførende kabel linje 
3. Vanntette brytere 
a) På-bryter 
b) Av-bryter 
c) "Erase" forstyrrelse fra f.eks. 

gjerde, ett trykk på knappen fjerner 
forstyrrelsen. 

4. Plastikkbelagt aluminiumsstav 
med sensorer 

5. Høyttaler, vanntett 
6/7. Batteriholder for 6 stk. AA 1,5, 

varighet ca. 100 timers bruk 
8. Følsomhetsjustering 
9. Volum justering 
10. Ergonomisk lettvekt design 
11. Batteriholder 
12. Signalstyrke, display 
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Generell bruk og beskrivelse  
• På-bryter: Trykk en gang og riktige funksjoner aktiviseres  
• Av-bryter: Trykk en gang og strømtilførselen brytes - og riktige 

funksjoner aktiviseres 
• Volumkontroll: Vri knappen til ønsket lydnivå oppnås 
• Følsomhetskontroll: Vri knappen til ønsket følsomhet og dybde 

oppnås.  
Søk etter dyptliggende objekt krever høy følsomhet 
• Høyttaler: Når det ikke er magnetiske objekt i bakken, vil lyden 

være lavfrekvent. Når et objekt nærmer seg vil lydfrekvensen 

øke.  
• LCD Kontrollpanel: På displayet vises forskjellige funksjoner. 

"Ferrous" indikerer at søkeren er bestemt for søk på magnetisk 

materiale Lydstyrken vises på to forskjellige måter, tall fra 0 til 

99 og en graf.  
Høye tall og lang graf indikerer at staven er over et objekt.  
"Low battery" vises på displayet når et batteriskift nærmer seg.  
• "Power Line" vises på displayet når en strømførende kabel er i nærheten. Teksten vises kun når 

spenningen er fra 50 til 60 HZ.  
Den viser ikke telefon eller TV-kabler.  
Strømførende kabler påvirker ikke søk etter ferromagnetiske gjenstander.  
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Avvist sone 

("Erased") 
"Erase-knappen" benyttes for å 

minimalisere forstyrrelse fra et 

gjerde, metallbygg, bil eller andre 

gjenstander som er nær 

søkeområdet. Bruk av denne 

knappen vil også minske 

følsomheten overfor det 

nedgravde søkeobjekt og krever 

derfor ekstra konsentrasjon hos 

den som søker. Ved å trykke 

"erase" knappen fjernes de 

forstyrrende lydene og søker kan 

fortsette. "Erase"-sonen er 

begrenset sirkulært rundt staven. 

Om du mener at du har "erased" - 

fjernet signalene fra objektet du 

søker etter - beveger du staven 

sideveis og trykker " erase" 

knappen og er tilbake i vanlig 

søkerstatus.  

Batteriskift: Skru av spenningen. 

Når batteriene er utladet må de 

fjernes før staven lagres, de kan 

lekke og øde- 

Bruk 
legge elektronikken. Alle seks batterier må skiftes samtidig. Påse at det 

ikke kommer vann inn i batteriholderen.  

Personlige eiendeler: Staven kan 

fange opp forstyrrelse fra 

vernesko eller andre magnetiske 

gjenstander du bærer på deg 

(klokke, lommekniv, nøkkelkjeder 

etc.) 

Søk: Den anbefalte vinkel mellom 

bakke og stav er 45˚ . Når du går 

fremover skal staven svinge fra 

side til side i rolige bevegelser. 

Når søkeobjektet er lokalisert kan 

staven rettes opp 90˚  i forhold til 

bakken. Foreta en rolig 

kryssbevegelse og du vil finne den 

nøyaktige posisjon.  

Finsøk: Ved fin søk holdes 

staven loddrett i forhold til 
bakken, gjør en kryss 

bevegelse. Signaltoppen anviser 
objektets posisjon, se nedenfor.  

Alle dybder er avhengig av 
massesammensetning, snø og 
is har ingen betydning. Små 
gjenstander gir lite og kort 
signal på små dyp.  

Grov søk: Ved grov søk holdes 
staven i 45 grader i forhold til 
bakken, beveges rolig fra høyre 
til venstre.  
Prøv å beveg spissen i samme 
høyde over bakken.  
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Søkerstavens respons 

på gjenstanden 

Signalbeskrivelse 
Nedenfor er et eksempel på lyd og LCD kontrollpanel på 

signalrespons som viser () ingen signal, (2) en liten 

gjenstand som ligger dypt og (3) en større gjenstand som 

ikke ligger så dypt.  

LCD-kontrollpanelet viser den numeriske digitale og analoge lyd-grafen.  

Sett staven  

i 90˚  vinkel 
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Typiske signal respons  

Søk etter tanker/kummer: Signalstyrken er alltid høyest der det er mest 

metall.  

Forsterket kumlokk har mest metall i midten.  

Bevegelse 

Ingen gjenstand 
Dyptliggende  
gjenstand 

Gjenstand  
som ikke 
ligger så dypt 

(1) (2) (3) 

LCD kontrollpanel 

Høyttaler 
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Tegningen viser en septiktank med 

to lokk og signalstyrken over hvert 

lokk.  

 

 Søk i vann:  Jernrør med kobling og bend 
Staven under plastikkhuset for elektronikk  

Rørkoblinger og bend gir et sterkere  

er vanntett. signal enn selve røret.  

Hold staven vertikalt for å oppnå best  

Mye metall - sterkere lyd. 

resultat.  

 

Søk av gjenstander med Magna Trak! 

• Søkevinkel er 450 

• Alle dybder er avhengig masse-sammensetning.  

  Snø, is og vann har liten betydning for resultatet  

• Smågjenstander gir lite og kort signal på små dyp 

Kum 

Jernramme gir  

større signal enn lokket.  

Dess mere jern = jo sterkere signal! 

Vann 
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•  Mye metall gir mye og sterkt signal ned til ca. 4,5 meter 

 

Kumlokk ned til 240 cm 

 

5" jernrør ned til 240 cm 

 

 

 

 

Jerntank ned til 450 cm 

Søkevinkel er 45˚  i  

forhold til gjenstanden.  

Stifter ned til 15 cm 

Spiker ned til 20 cm 

Grensemarkør ned til 213 cm 

Stoppekranboks ned til 240 cm 

Rørskjøt på støpejernrør ned til 240 cm 
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Søk nær et gjerde  
Hold staven vertikalt, trykk og slipp 

"erase"knappen. Beveg staven fra side til 

side parallelt med gjerde. Når du beveger 

deg mot eller fra gjerdet er det mulig at 

du må aktivere "erase" knappen igjen.  

Behovet for å aktivisere "erase" er 

nærheten til gjerdet og gjerdets 

magnetisme.  

Søk under en parkert bil 
Beveg stavspissen vertikalt fra side til side 

og aktiviser "erase" funksjonen. Fortsett denne bevegelsen til objektet er lokalisert.  

Spesifikasjoner Magna Trak 102 
Strømforsyning: 6 stk. AA ,5 volt batterier 

Batterivarighet: 00 timer med alkaliske batterier 

Høyttaler: Kraftig magnetisk med sprutsikker mylar beskyttelse 

LCD Display: Numerisk digital og analog bar-graf, samt batteri-indikator.  

Vekt: ,3 kg (med batterier) 

Brukertemperatur: - 8 til + 49 grader 

Lengde: 0,6 cm 

Konstruksjon: Slagkraftig plast, lett i vekt og epoxy-malt.  

Søkestaven med sensorer er laget av aluminium og er vanntett til under 

plasthuset for elektronikk. 

Nominell sensor er 50,8 cm 

 

 

Fast avstand 
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PipelineVision AS er leverandør av rørinspeksjonsutstyr innen VA og Offshore med 

over 30 års erfaring. 

Vi distribuerer rørinspeksjonsutstyr som benyttes av kommuner, entreprenører, 

rørlegger, forsvar og industri, innenfor vann og avløp, offshore, piper og ventilasjon. I 

tillegg til bredt utvalg har vi også autorisert serviceverksted i Sandvika. Vi bygger TV-

biler på bestilling – fra innkjøp, innredning og integrering av kamerautstyr. Be gjerne 

om referanser og bilder av utførte prosjekter. 
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