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1. Güvenlik bilgileri 

 

Bu doküman hakkında 

 

• Bu dokümantasyonu dikkatlice okuyun ve ürünü kullanmadan önce ürünü 
tanıyın. Yaralanmaları ve ürün hasarlarını önlemek için özellikle güvenlik ve uyarı 
bilgilerini dikkate alın. 

• Bu dokümantasyonu gerekirse başvurmak için elinizin altında bulundurun. 

• Bu dokümantasyonu, ürünün sonraki kullanıcılarına verin. 
 

Güvenliğin sağlanması 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ürünü sadece kurallara ve amacına uygun şekilde ve teknik bilgilerde belirtilen 
parametrelere göre kullanın. Zor kullanmayın. 

• Cihaz ile asla gerilim altında olan parçalarda veya bunlara yakın bir yerde ölçüm 
yapmayın! 

o Elektrikli sistemlerde kaçak tespiti sırasında tehlikeli elektrik 
çarpmalarını önlemek için lütfen yeterince güvenlik mesafesi bırakın! 

• Sıcak veya dönen parçalara her türlü temastan kaçının. 

• Cihazı daima kulaklığı takmadan önce çalıştırın! Yüksek sinyal seviyelerinde 
(kulaklık çubuk grafiği kırmızı alanda) ses seviyesi yüksek olabilir. 

• Entegre lazeri asla doğrudan gözlere tutmayın! İnsanların ve hayvanların gözüne 
doğrudan ışınların gelmesini mutlaka önleyin! 

• Lazer modülü: DIN EN 60825-1: 2015-07 Class 2 (< 1 mW) uyarıncadır. 

• Belirtilen lazer ve kullanım sıcaklıklarını dikkate alın. 

• Cihaz usulüne uygun şekilde kullanılmadığında veya zor kullanıldığında garanti 
geçerliliğini yitirir. 

• Amacına uygun ve belirtilmiş olan işlemler uyarınca olmadığı sürece cihazda her 
türlü müdahale, garantinin sona ermesine ve buna yönelik herhangi bir 
sorumluluğun üstlenilmemesine neden olur. 

• Cihaz sadece belirtilen kullanım amacı için uygundur. 
 

Çevrenin korunması 

• Arızalı aküleri/boş pilleri, geçerli yasal düzenlemeler uyarınca bertaraf edin. 

• Ürünün kullanım süresi sona erdikten sonra ürünü elektrikli ve elektronik cihazlar 
için özel toplama yerlerine teslim edin (yerel yönetmelikleri dikkate alın) veya 
ürünü bertaraf edilmesi için CS Instruments Gmbh & Co. KG firmasına iade edin. 

CS Instruments GmbH & Co. KG belirli bir amaç için uygunluğa yönelik herhangi bir garanti sunmaz 

veya bu kullanım kılavuzunda belirtilen hatalara yönelik herhangi bir sorumluluk üstlenmez. Bu cihazın 

teslimatı, güç kapasitesi veya bu kullanımı ile ilgili müteakip hasarlar için de aynı durum söz konusudur. 
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2. Amacına uygun kullanım 

LD 500, basınçlı hava sistemleri içinde/üzerinde hızlı ve güvenilir kaçak tespiti için kullanılan bir kaçak 

dedektörüdür. 

LD500 kaçak dedektörü, mesafe ve basınca bağlı olarak kaçak tarafından üretilen ultrasonik dalgaları 

değerlendirir. 

Sadece burada belirtilen amacına uygun kullanım amacı için tasarlanmıştır ve sadece bu amaçla 

kullanılabilir. 

Kullanıcı, cihazın seçilen kullanım için uygun olup olmadığını kontrol etmelidir. Veri formunda 

belirtilmiş olan teknik veriler bağlayıcıdır. 

Kurallara uygun olmayan kullanıma veya teknik spesifikasyonlar dışında işletime izin verilmez. Amacına 

uygun olmayan kullanım sonucu herhangi bir talepte bulunulamaz. 

3. LD500 ile ilgili teknik bilgiler 

Mahfaza ölçüleri 263 x 96 x 280 mm (preamplifikatör ve ses konisi ile) 

Ağırlık 
preamplifikatör ve ses konisi ile 0,55 kg, 
çantada komple set yakl. 3,0 kg 

Çalışma frekansı 40 kHz (+/- 2 kHz) 

Güç kaynağı Dahili 7,4 V lityum-iyon akü 

Çalışma süresi > 9 saat (kesintisiz çalışma) 

Çalışma sıcaklığı -5 °C ila +40 °C 

Şarj harici akü şarj cihazı (teslimat kapsamına dahildir)  

Şarj süresi  maks. 4 saat 

Depolama sıcaklığı -20 °C ila +50 °C 

Lazer 
Dalga uzunluğu 645 - 660 nm, Çıkış gücü < 1 mW (lazer sınıfı 
2)  

Bağlantılar 
Kulaklık için 3,5 mm jak fişi, 
Harici bir şarj cihazı bağlamak için güç adaptörü soketi 
USB bağlantısı 

Renkli ekran 3,5" dokunma paneli TFT, aktarıcı 

Arabirim Verileri dışa/içe aktarma, yazılım güncellemesi vs. için USB 

Veri kaydedici Bellek boyutu 8 GB bellek kartı (Micro SD Class 4) 
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4. LD 500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Cihazın Hazırlanması 

Kaçak tespitine başlamadan önce cihaz konfigüre edilmelidir. Kullanıcı, "Menü" düğmesine tıklayarak 

menü kılavuzuna erişebilir. 

 

 Dilin değiştirilmesi 

Menü → Ayarlar → Cihaz ayarları → Dili ayarla → 

Türkçe 

 

 
 
 
 
 
 

 
  

Akustik korna 

Kamera 

USB bağlantısı 

Güç kaynağı fişi 

bağlantısı (şarj edilebilir 

pil şarj soketi) Kayıt tuşu 

Ses seviyesi (+/-) 

Açma-Kapatma tuşu 

Membran tuş takımı (4 

tuş) 

Ön amplifikatör modülü 

için kilit açma düğmesi 

Ön amplifikatör modülü 3,5" TFT renkli ekran, 

dokunma panelli 
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 Güncel ürün yazılımının kontrol edilmesi ve ürün yazılımın güncellenmesi 

Lütfen yeni bir ürün yazılımı sürümünün mevcut olup olmadığını görmek için düzenli olarak CS 
Instruments ana sayfasını ziyaret edin. Ürünü sürekli olarak geliştirmeye devam ediyoruz, böylece 
cihazı en güncel yazılım durumu ve mevcut olan tüm fonksiyonlarla kullanabilirsiniz. 

 

1. Ana sayfada ürün yazılımı versiyonunu kontrol edin ve ürün yazılımını şu URL'den indirin: 
https://www.cs-instruments.com/tr/downloads/yazilim/kacak-dedektoerue-bellenim 

2. LD500'deki ürün yazılımını kontrol edin 

Yol: Menü → Ayar → Hakkında LD500 → Yazilim versiyonu 

3. Ürün yazılımı güncel değilse CS Instruments'ın ana sayfasından yeni versiyonu indirin 
4. ZIP dosyasının içeriğini çıkarın 

5. Oluşturulan DEV0004 klasörünü bir USB belleğe kopyalayın 

 

Klasör yapısı aşağıdaki gibi olmalıdır: 

 

 

 

 

 

 
6. USB belleği LD500'e takın ve güç kaynağını bağlayın 

7. Aşağıdaki konumdan sistem güncellemesi yapın: 

 

Yol: Menü → Ayarlar → Cihaz ayarları → Sistem 

güncelleme 

 

 

 

 

 

8. "Güncelleme için USB belleği kontrol edin" alanına tıklayın 

9. Mevcut güncelleme görüntülenir 

10. Güncellemeyi yapmak için "force all" fonksiyonunu yürütün 

11. Cihazı yeniden başlatın ve kanalları güncelleyin 

Cihaz şimdi en güncel durumdadır 

 
 
 
 

https://www.cs-instruments.com/tr/downloads/yazilim/kacak-dedektoerue-bellenim
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 LD500'ün konfigürasyonu 

Menü → Konfigürasyon 

Konfigürasyon ayarlarında birim sistemi belirlenebilir ve 

yıllık kaçak masraflarını hesaplamak için gerekli 

parametreler girilebilir. 

➔ ISO veya ABD birim sistemini seçin 

➔ Maliyetleri tanımlamak için "Maliyet/1000 Nm³" 

metin alanını çağırın 

➔ Yıllık çalışma saatlerini girin (Basınçlı hava sistemi 

etkin olarak çalıştırılır) 

 

 

Maliyetlerin tanımlanması için 2 seçenekten birini 

belirleyebilirsiniz: 

• Standart Modus: 1000 hacim birim başına maliyetler. 

Maliyetler ve para birimi doğrudan girilir. Standart değer: 

19 € / 1.000 m³ veya 0,58 € / 1.000 cf. 

• Uzman Modus: Burada elektrik maliyetleri/kWh ve 

tesisatın özgül gücü ayrıntılı olarak tanımlanabilir. 

 

 

 

 

 

 

Özgül güç, kompresör sisteminin verimliliğini belirtir. 1 

metreküp basınçlı hava (m³) üretmek için gereken elektrik 

enerjisi (kWh) miktarı. Bunun için önceden tanımlanmış 3 

tesisat değeri ve bağımsız giriş için kullanıcı tarafından 

tanımlanan bir giriş alanı oluşturulur. 

 

 

 

 

 

Ayrıca Uzman Modus'da maliyet türünü ayarlayabilirsiniz. "Elektrik maliyeti [% 70]", basınçlı hava 

sisteminin genellikle toplam maliyetlerin %70'ine karşılık gelen "tüketilen elektrik enerjisi" sonucu 

oluşturulur. "Toplam maliyet [%100]", kompresörlerin tüm kullanım süresi boyunca elektrik 

maliyetlerine ek olarak ortaya çıkan yatırım ve bakım maliyetlerini de içerir. 
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5.3.1 LD500 parametrelerinin ayarlanması 

 

Kaçak volümetrik akımının hesaplanabilmesi için 

parametreler girilmelidir. 

Aşağıdaki ayarlar yapılmalıdır. 

 

➔ Sensör tipi 

Uygulamaya ve ortam şartlarına göre sensör tipini seçin, 

bununla ilgili olarak bkz. Bölüm 6.4. 

 

 

 

Menü → Konfigürasyon → Parametre  Basınç ve 

mesafe 

Beyaz arka planlı iki alanda basınç ve mesafe değerleri, 

geçerli aralık sınırlarında serbestçe belirlenebilir. 

 

Basınç 1 – 10 bar arasındaki değerlere ayarlanabilir. 

 

 

Geçerli kaçak kayıp volümetrik akımın ve yıllık 

masraflarının hesaplanabilmesi için farklı sensör tipleri kullanıldığında kaçak ile LD500 arasında farklı 

mesafeler bırakılması gerekir. Bu mesafelere mutlaka mümkün olduğunca hassas şekilde uyulmalıdır, 

bununla ilgili olarak bkz. Bölüm 6.4. 

 

5.3.2 LD500 ölçüm bölgesinin ayarlanması 

Menü → Konfigürasyon → Ölçüm bölgesi 

Ölçüm bölgesi, her kaçağın kayıt defterine (xml dosyası) ayrı 

olarak kaydedilir. Bu bilgiler daha sonra yazılımın kaçak 

raporunda görülebilir. 

 

Firma ve bina, binaya girildiğinde kaydedilebilir ve onarım 

sırasında kolayca bulunabilmesi için yer, kaçağın tam olarak 

konumunu işaretler. 

 

➔ LeakTag: Bu değer, her kaydedilen ölçümden sonra 

otomatik olarak bir sayı artar. 
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6. Kaçak Yerinin Tespiti 

Bu bölümde, cihazın en iyi şekilde nasıl kullanılacağı ele alınmıştır. 

  Kaçak yerini tespit etme süreci 

Kaçak oranını uzun vadede mümkün olduğunca düşük tutmak için aşağıdaki süreç, şirkette periyodik 

olarak uygulanmalıdır. Tek seferlik kaçak tespiti ve bunun giderilmesi, kaçak oranını kalıcı olarak 

azaltmadığından ve daha sonra tekrar yeni kaçaklar oluştuğundan burada %5-10'luk kalıcı bir kaçak 

oranı hedeflenmelidir. 

Uygulama önerisi: 

En uygun zamanı tespit etmek için tankın arkasındaki ana boruda bir volümetrik akım sensörünün 

(VA500) kullanılması önerilir. Ölçüm süresi olarak en az bir hafta (pazartesiden pazara) önerilir. 

LD 510 satın aldıysanız volümetrik akım sensörünü bu üniteye bağlayabilirsiniz. Üretim 

durdurulduğunda volümetrik akım profili kaçak oranını gösterir. Yani sınır değer aşıldığında kaçak 

tespiti talep edilebilir.  

Ayrıca, üretimsiz geçen sürede volümetrik akımı düşürmesi gerektiği için kaçak arama sonucu ve 

giderilmesi volümetrik akım ölçümüyle doğrulanabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 Kaçağın olası sebepleri: 

Kaçaklar, basınçlı hava sistemindeki bağlantı elemanlarında bulunur. 

• Sızdıran bağlantı ve hortum bilezikleri 

• Sızdıran vida ve flanş contaları 

• Gözenekli/arızalı hortumlar 

• Alet ve makinelerdeki gözenekli/arızalı contalar 

• Arızalı buhar kapanı 

• Sızdıran veya yanlış monte edilmiş kurutucu, filtre, bakım parçaları 

• vb. 

 

5. Kaçağı giderme 
2. Kaçak ölçümü 

3. Kaçağı belgeleme 

4. Kaçak raporu oluşturma 

1. Kaçak yerini tespit etme 
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 LD 500'ün kaçak tespiti arayüzü 

Cihaz, çalıştırıldığında kaçak tespiti ekranını gösterir. Aşağıdaki şekilde çeşitli fonksiyonlar ve 

göstergeler belirtilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aksesuar seçimi 

Kullanıcıların kaçak yerini tespit edebilmesini kolaylaştırmak amacıyla farklı ölçüm koşulları için farklı 

başlıklar geliştirilmiştir. 

Ölçüm fonksiyonunun mesafe ayarına ilişkin not: 
Kaçak ölçümü için gözetilecek mesafeler, her zaman ilgili ölçülen başlığın ön ucundan kaçağa kadar olan 
mesafelere karşılık gelir. 

6.4.1 Akustik korna (standart başlık) 

Akustik korna, yakaladığı ultrasonik dalgaları demet haline 

getirerek cihazın kapsama alanını genişletir. Bu özelliği 

sayesinde orta mesafelerde kullanım için birebirdir. 

Kaçak, arada büyük mesafeler olduğunda bile duyulabilir; 

kullanıcı, kaçağın yerini tam olarak tespit etmek için kaçağa 

yaklaşmalı ve her zaman "en yüksek ses çıkaran" noktayı takip 

etmelidir. Ardından yeri tam olarak tespit etmek için münferit 

basınçlı hava bileşenleri kapatılır. 

Ölçüm fonksiyonu (mesafe) → 1 – 6 m 

Kornanın kullanımı: 

• boruya/bileşene ortalama mesafe 0,2 – 6 m 

• az parazit sesi 

• Kaçağa serbestçe erişilebiliyorsa 

• Parabolik aynanın bulunmadığı durumlarda, 6 metreye kadar mesafelerde kullanım 

 

Şunlar için gösterge bloğu: 

Sinyal seviyesi dB | Kaçak 

boyutu | masraf/yıl 

Lazer "Aç"/"Kapat" 

Sinyal seviyesi için çubuklu 

gösterge 

Lazer "Aç" simgesi 

Tarih/saat ve 

şarj edilebilir pil durum 

göstergesi 

(Güncel değere göre 

değişir) 

Ayarlar Yüksek hassasiyet 

Ana Sayfa menüsü 

Ölçümün kaydedilmesi 

Leak-Tag numarası 

Hassasiyet ayar tuşu 

Kamera görüntüsü 
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6.4.2 Odak tüpü 

Odak tüpünün ucu, ultrasonik dönüştürücüye doğru sadece az 

sayıda ultrasonik dalganın geçmesine izin vererek kaçakların 

yerinin çok hassas bir şekilde tespit edilmesini sağlar. 

İlgili kaçağın yerinin tam olarak tespit edilebilmesi için kısa 

mesafelerde odak tüpünün kullanılması önerilir. 

Ölçüm mesafesi: (Mesafe) → 0,2 m 

 

Odak tüpünün kullanımı: 

• Borunun/bileşenin yakınından kullanılır: 0,05 m 

• Boruya/bileşene serbestçe erişilebiliyorsa 

• kontrol edilecek borular ve bileşenler mekan olarak birbirine çok yakınsa 

• orta ila yüksek düzeyde parazit sesleri 

• Kaz boynunun bulunmadığı durumlarda kullanılır 

 

6.4.3 Kaz boynu 

Kaz boynu sonradan satın alındıysa kullanılabilmesi için önce 

teslimat kapsamındaki USB bellekte bulunan aksesuar 

verileri, LD500'e aktarılmalıdır. 

İçe aktarma: 

Menü → Dışa aktar/İçe aktar →İçe aktar →Yeni araç → 

Gooseneck_xxxxxxxx 

 

 

 

Kaz boynu, kontrol edilecek borular ve bileşenler mekan bakımından birbirine çok yakın olduğunda 

kullanılmalıdır. Ayrıca, zor erişilebilir boruları ve bileşenleri rahatça kontrol etmek için kaz boynuna 

istenen şekil verilebilir. 

Parazit seslerini sönümlemek için kaz boynunun hassasiyeti azaltılmıştır. Bu nedenle, parazit sesinin 

yüksek olduğu ortamlarda basınçlı hava bileşenlerinin, belirli bir hedefe odaklanılarak bölgesel şekilde 

kontrol edilmesi için son derece uygundur, örneğin pnömatik silindirlerin kullanıldığı sistemlerde ve 

basınçlı hava dağıtım dolaplarında. 

Ölçüm fonksiyonu (mesafe) → 0,05 m 

Kaz boynunun kullanımı: 

• Borunun/bileşenin yakınından kullanılır: 0,05 m 

• Kaçağa serbestçe erişilemiyorsa 

• Orta ila yüksek düzeyde ultrasonik parazit sesleri 

• kontrol edilecek borular ve bileşenler birbirine çok yakınsa 
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6.4.4 Parabolik ayna 

Parabolik ayna sonradan satın alındıysa, kullanılabilmesi için 

öncelikle teslimat kapsamındaki USB bellekte bulunan aksesuar 

verileri, LD500'e aktarılmalıdır. 

İçe aktarma: 

Dışa aktar/İçe aktar → Yeni araç→ Parabol_xxxxxxxx 

 

Parabolik ayna, kendisine yatay olarak çarpan ultrason dalgalarını 

ultrasonik dönüştürücünün bulunduğu odak noktasında toplayarak 

demet haline getirir. Böylece hem ölçülen ultrason (yüksek kapsama 

alanı) önemli ölçüde güçlendirilir hem de aynaya yatay olarak 

çarpmayan ultrason dalgaları reflektörden yansıtıldığı için son derece 

hassas bir yönelme ayarı sunulur. 

 

Bu iki özelliğin kombinasyonu sayesinde parabolik ayna, kaçakların yerini uzak mesafelerden ve 

hassas bir şekilde tespit edilebilir. 

Ölçüm fonksiyonu (mesafe) → 3 – 12 m 

Parabolik aynanın kullanımı: 

• Boruya/bileşenlere büyük mesafe 3 – 15 m 

• Parazit sesleri 

• Kaçağa serbestçe erişilemiyorsa (bir çit arkasında) 

• Birbirine yakın kaçaklar (üst üste binme) 

 

 Hassasiyet kademelerinin seçimi 

Ultrason seviyesi, kaçağın "ses seviyesi" gibi değerlendirilebilir. 

 

"Hassasiyet" ayar tuşu ile LD500'ün hassasiyeti, ortama uyarlanabilir. Ortam, cihazın akustik tutumunu 

önemli ölçüde etkileyerek geçerli değer aralığının büyümesini veya küçülmesini sağlar. Hassasiyet 

azaltıldığında, kaçak ölçümünün kapsama alanı azalır, ancak ekranda daire ile gösterilen "bitişik bölge" 

de küçülür ve bu da yerin hassas bir şekilde tespit edilmesini önemli ölçüde kolaylaştırır. 

 

Hassasiyet kademeleri 

0-60 dB = Cihazın en hassas olduğu kademe (küçük kaçaklarda ve küçük parazit seslerinde kullanılır), 

"HiSn" butonu veya "Hassasiyet" ayar tuşu ile seçilir 

10 – 70 dB = Kaçak ve parazit sesleri "azalır", kapsama alanı azalır. 

20 – 80 dB = Kaçak ve parazit sesleri "azalır", kapsama alanı azalır. 

30 – 90 dB = Kaçak ve parazit sesleri "azalır", kapsama alanı azalır. 

40 – 100 dB = Hassasiyeti en düşük olan kademe (büyük kaçaklarda, parazit sesinin yüksek olduğu → 

ağır hizmet ortamlarında kullanılır) 

 

LD500, varsayılan olarak otomatik fonksiyona ayarlıdır ve kademeleri (10 – 70 dB ile 40 – 100 dB arası) 

kendiliğinden değiştirir. 
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Cihazın en yüksek hassasiyet seviyesi (0 – 60 dB) "HiSn" düğmesi üzerinden veya manuel olarak 
hassasiyet seviyelerinin "Hassasiyet" ayar tuşu ile seçilmesiyle ayarlanabilir. Bu mod, sessiz ortamlarda 
küçük kaçaklar tespit edileceği zaman kullanılmalıdır. 
 
 

6.5.1 Hassasiyet ayar tuşu 

 
"Hassasiyet" ayar tuşu ile farklı seviyeler arasında manuel 

olarak geçiş yapılabilir veya seviyeyi ayarlamak için otomatik 

fonksiyonu seçilir. Sıra, soldaki resimde gösterilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

6.5.2 Otomatik fonksiyon (varsayılan) 

Otomatik fonksiyonu (hassasiyet kademesinin otomatik seçimi) varsayılan olarak etkindir. Yani ölçülen 

ultrason seviyesine göre otomatik olarak en uygun ölçüm aralığı ayarlanır. 

Örnek: Seviye = 71 dB → Kademe: 20 – 80 dB 

 

6.5.3 Hassasiyetin manuel olarak uyarlanması 

Aynı zamanda hassasiyet kademeleri arasında manuel olarak geçiş yapmak mümkündür. Bu, 

"Hassasiyet" ayar tuşu na basarak gerçekleştirilir. 

 

Bu özellik sayesinde kullanıcı hem parazit seslerini azaltabilir hem de kaçakları mümkün olduğunca 

kolay ve hızlı bir şekilde bulabilir. Kullanıcı bu sırada hassasiyeti tekrar tekrar artırıp azaltmalı ve 

uyarlanan hassasiyet ile hedef yüzeyde kaçak araması yapmalıdır. Hassasiyet azaltıldığında, cihaz daha 

küçük bir alana uygulanır, ancak bunun sonucunda kapsama alanı da azalır. 

 

6.5.4 Kaçak yerinin tespit edilmesi 

Ortam şartlarına göre kaçağın yerini tespit etmek 
için farklı bir ölçüm türünün uygulanması 
önerilir. 

 

Seçenek 1 – Kaçak hangi yönden duyuluyor? Bu 

yöntemde her yön dinlenmeli ve en yüksek sesli 

nokta bulunmalıdır. Ardından kaçağın yerini hassas 

bir şekilde tespit etmek için en yüksek sesli nokta 

yönünde hareket edilmelidir. Az parazit sesi 

olduğunda iyi sonuç verir. 

 

0 – 60 dB

10 –
70 dB

20 –
80 dB

30 –
90 dB

40 –
100 dB

Otomatik 
fonksiyon 
(Başlatma

)
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Seçenek 2 – Basınçlı hava şebekesinin adım adım 

dinlenmesi. 

Ortamda daha fazla parazit sesinin bulunduğu 

durumlarda kullanıcı, bu yöntemi uygulamak 

yerine basınçlı hava şebekesini "adım adım 

ilerleyerek ve dinleyerek" kaçak yerini daha kolay 

tespit edebilir. Yani kompresör odasından son 

tüketicilere kadar. Ortamda parazit seslerinin 

bulunması halinde, cihaz hassasiyetinin manuel 

olarak düşürülmesi ve kaz boynunun daha küçük 

mesafelerde ve parabolik aynanın daha büyük 

mesafelerde kullanılması önerilir. Bu yöntem için ayrıca genel olarak şu geçerlidir: Boruyla aradaki 

mesafe ne kadar azsa kaçağın yerini tespit etmek o kadar kolaydır. 

 

Seçenek 3 – Üretim dururken kaçak tespiti 

Üretim ve imalat süreçleri nedeniyle duruma göre ultrasonik parazit sesleri oluşabilir. Örneğin, 

pnömatik bir sistem düzenli olarak hava üflüyorsa, bu, LD 500 ile algılanır. 

 

Bu parazit sesleri nedeniyle kaçak tespiti çok zorlaşırsa borular basınç altındayken fakat üretim 

süreçleri durdurulmuşken kaçak tespitinin Seçenek 1 veya Seçenek 2'de tarif edildiği gibi yapılması 

önerilir. Bu şekilde kaçaklar, en hızlı ve en kolay şekilde tespit edilir. 

 

 

 

 

 Ölçümü zorlaştırabilecek diğer sorunlar 

Kaçak yerini tespit etme sırasında başka sorunlar da meydana gelebilir. 

Bunlar aşağıdaki alt bölümde belirtilmektedir. 

Sorunları azaltmak için öncelikle Bölüm 6.4 "Aksesuar seçimi" uyarınca 

doğru başlığın kullanılması ve hassasiyetin azaltılması önerilir. 

 

Yansımalar: İçinden boru geçmeyen duvarlardan kaçak sesi geliyorsa bu 

ses, kaçaktan yayılan ultrasonun yansımasıdır. Bu durumda hassasiyetin 

azaltılması önerilir (yansıma duyulmayana dek daha yüksek aralıklara 

manuel olarak geçiş yapın). Ayrıca yansıtma yüzeyi boyunca paralel 

odaklanmaya devam edilmelidir, çünkü kaçak burada bulunur. Kaçak, 

yansıtılan ultrasondan daha yüksek seslidir. 
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Kaçakların üst üste binmesi: Kaçaklar birbirine 

yakın konumlardaysa yaydıkları ultrason 

dalgaları üst üste biner. Bu durumda kaçakların 

bir "bezle kapatılması" önerilir. Bu işlem, 

özellikle kaçak ölçümü sırasında hassasiyeti 

önemli derecede arttırır. Burada aynı zamanda 

mekan olarak bileşenlere çok yakın ölçüm 

yapılmalıdır. 

 

 

Hassasiyetin düşürülmesinin yanı sıra özellikle parabolik ayna ( büyük mesafelerde) ve kaz boynu 

(küçük mesafelerde) kullanılırsa kaçak yeri çok daha kolayca tespit edilebilir. 

 

Çok büyük kaçaklar: Çok büyük kaçaklar, belirli koşullar altında odanın tamamında ultrason 

oluşturabilen güçlü bir ultrasonik alan yaratır. Böyle durumlarda hassasiyetin azaltılması ve münferit 

bileşenlerin kapatılması önerilir. Burada en yüksek sesli noktanın ses seviyesinin üstünde olan 

kaçakların yeri tespit edilmelidir. 

 

Kaçak erişilebilir durumda değilse, isabetli olarak yön tespit edebilmesi nedeniyle parabolik aynanın 

kullanılması önerilir. 

 

Lambalar ve motorlar: 

Parazit sesleri: Tiz elektrik sesleri → kaçak sesiyle karıştırılmamalıdır! 

 

Floresan lambalar ile motorlar gibi bazı sistemler ve makineler benzer frekans aralığında bulunan bir 

ultrason yayabilir. Ancak bunların çıkardığı ses, normalde kaçakların çıkardığı tipik "tıslama" sesinden 

farklıdır ve kaçak sesiyle karıştırılmamalıdır. 

 

Basınçlı hava tesisinden gelmeyen bir ultrason duyulursa bu sesi "bastırmak" için cihazın hassasiyeti 

azaltılmalıdır. Bu yeterli olmazsa, ses yok sayılmalıdır. 
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 Kaçağın belgelenmesi 

Kaçak bulunur, kaçağın mesafesi ve basınç ayarlanır, kaçakla ilgili bilgi verilir; ardından "Kaydet" 

butonu aracılığıyla kaçağın "fotoğrafı çekilebilir". 

Ardından parametreyi kontrol etmek (basınç ve mesafe) 

ve ölçüm bölgesini firma, bina ve konum ile tam olarak 

tanımlamak mümkündür. Ayrıca kısa bir hata açıklaması 

(maks. 32 karakter) girmek de mümkündür. 

 

 

 

 

 

Aşağıda yer alan ve ileride kaçakların giderilmesini önemli 

ölçüde kolaylaştıran hata açıklamaları kullanılabilir. 

• Kaçak elemanı 

• Önlem 

• Yedek parça 

• Onarım işlemi basınç altında yapılabilir mi? 

 

 

 

Kullanıcı için girişi kolaylaştırmak amacıyla bazı öneriler 

standart olarak kaydedilir. 

Kullanıcı tarafından oluşturulan girişler de dahili veri 

bankasına kaydedilir ve böylece tekrar kullanılabilir. 
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Kaçak hakkındaki tüm önemli veriler, üretilen bu resimde 

belirtilir ve kaydedilmeden önce tekrar son olarak kontrol 

edilebilir. Oluşturulan girişler dahil olmak üzere tüm 

kaçaklar Journal File'a (kayıt defteri dosyası) kaydedilir. 

 

 

 

 

 Günlük verilerini dışa aktarma 

Tüm kaçaklar belgelendikten sonra bu veriler bir USB 

belleğe aktarılabilir. 

Kullanıcı burada dışa aktarılan kaçakların başlama ve bitiş 

zamanını seçebilir. 

Dikkat: "Kaçak verilerini SİL" fonksiyonuna basıldığında, 

bellekteki TÜM kaçaklar kalıcı olarak silinir 

 

Menü → Dışa aktar/İçe aktar → Dışa aktar → Kaçak verisi 

→ Başlama zamanı seçimi ve bitiş zamanı seçimi → Dışa 

aktar 

 

Kaçak dokümantasyonuna devam etmek için lütfen 

Madde 7.4 Verileri içe aktarma'ya gidin. 
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7. CS Leak Reporter yazılımının kullanımı 

Ana fonksiyonlar: 

• Firmaların/binaların/projelerin/ölçümlerin yönetimi 

• Dokümantasyon ve rapor oluşturma 

Kontrol paneli: 

 

 

 

 

 

 

 

 CS Leak Reporter yazılımının kurulumu 

Yazılım «Setup.exe» dosyası çalıştırılarak yürütülür. Dosya, teslimat kapsamında bulunan USB bellek 

üzerindedir veya aşağıdaki URL üzerinden ana sayfadan indirilebilir: https://www.cs-

instruments.com/tr/downloads/yazilim/pc-degerlendirme-yazilimi 

 

 Yazılım lisansı 

Yol: Kontrol paneli → Lisans 

 

Kurulumdan sonra 30 günlük test erişimi elde edersiniz. Yazılımı sürekli olarak kullanabilmek için bir 

lisans kodu satın almanız ve bu kodu kişisel verilerinizle birlikte girmeniz gerekir. Lisans kodu, faturada 

ve sevk irsaliyesinde belirtilmiştir. Ayrıca lisans, teslimat kapsamında bulunan USB belleğe dijital olarak 

kayıtlıdır ve basılıdır. 

 

Not: Bir lisans kodu, yazılımın iki cihazda aktive edilmesine olanak verir. Yazılım daha sonra başka bir 

dizüstü veya masaüstü bilgisayara kurulursa, eski cihazda lisans devre dışı bırakılmalıdır. Ardından yeni 

bir cihazda tekrar kullanılabilir. 

 

 Kişisel verileri ve profili kaydetme 

Yol: Kontrol paneli → Profil 

 

Profil altında iletişim bilgilerinizi girebilirsiniz. Bunlar raporun kapak sayfasına basılır. 

  

https://www.cs-instruments.com/tr/downloads/yazilim/pc-degerlendirme-yazilimi
https://www.cs-instruments.com/tr/downloads/yazilim/pc-degerlendirme-yazilimi
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 Verileri içe aktarma 

LD500'ün verilerini bir USB belleğe kaydettikten sonra kaçak verileri okutulmalıdır. LD500'ün dışa 

aktarma fonksiyonu madde 5.8'de açıklanmıştır. 

 

Yol: Kontrol paneli → Verileri içe aktarma → XML seçin 

 

Burada klasörün adı, kullanılan LD500'ün seri numarası 

gibidir. 

 

 

 

 

 

 

İlgili kayıt defteri dosyası seçildikten sonra aşağıdaki 

görünüm elde edilir. 

Şimdi "Verileri içe aktarın" üzerine tıkladığınızda 

görüntülenen şirketler oluşturulur. 

Ayrıca firmalara, binalara ve zamana göre sıralama 

yapılabilir. Bu durumda sadece ilgili kaçaklar görüntülenir 

ve içe aktarılır. 

 

"Firma" ve "Proje" altında mevcut bir şirket seçildiyse, 

veriler, bu firmaya ve seçilen projeye aktarılır. 

 

 Verilerin hazırlanması 

Yol: Kontrol paneli → Firmalar (ilgili firmanın gözü) 

 

Madde 7.4'teki veri içe aktarımı, bir projeye karşılık gelir. 

Bu, göze basarak daha fazla düzenlenebilir. Bir şirkette 

şirketin özel bilgileri girilebilir ve veri içe aktarımları burada 

ayrı projeler olarak mevcuttur. 

 

 Proje seçme 

Yol: Kontrol paneli → Firmalar → Proje (ilgili projenin gözü) 

 

Her "Veri içe aktarımı" bir projeye karşılık gelir. Şimdi burada incelenen firmanın istenen projesi 

seçilmelidir. 

 

Ardından projenin kaçak genel bakışı gösterilir. 
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 Kaçağa genel bakış 

Şimdi bu listede veri içe aktarma işleminin tüm içe aktarılan kaçakları bulunur. Her bir kaçağın ilgili 

karakteristik değerleri gösterilir ve başlıklara (ör. Kaçak Etiketi) göre sıralama yapılabilir. 

 

Kaçaklar ayrıca başka projelere "kopyalanabilir" veya 

"taşınabilir" veya "silinebilir". 

 

 

 

 

 

 

 Münferit kaçakların düzenlenmesi 

Şimdi göz aracılığıyla her bir kaçağın ayrıntılı görünümü açılabilir ve düzenleme yapılabilir. 

 

Yol: Kontrol paneli → Firmalar → Proje → (ilgili kaçağın gözü) 

 

Bu menüde şunları yapabilirsiniz: 

• ek bir resim yükleme 

• bir yorum ekleme/yorumu değiştirme 

• önceliği tanımlama 

• kaçağın giderilmesine yönelik ayrıntılar 

ekleme/ayrıntıları düzenleme 

• durumu ayarlama 

 

 

 

 Rapor oluşturma 

Yol: Kontrol paneli → Firmalar → Proje → "PDF" veya "XLS" 

 

Kaçaklar düzenlenmişse otomatik bir rapor 

oluşturulabilir. Bunun için kaçak genel bakışındaki «PDF» 

veya «XLS» düğmesine basın. Rapor, bina veya yer 

seçimini ve ilgili sütun sıralamasını izler. LeakTag, kaçak 

miktarı, yıllık maliyet veya durum bazında sıralama 

yapılabilir. 

"PDF raporunun" birinci sayfasında iletişim bilgilerini, 

proje ana verilerini ve kaçak aramasının sonuçlarını içeren 

bir kapak sayfası gösterilir. 
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Sonraki sayfalarda münferit kaçaklar listelenir: 

 

 

 

 

 

 

 

 Firmanın (müşteri) ana verilerini değiştirme 

Yol: Kontrol paneli → Firmalar → Ana veriler 

 

Bu pencereye, rapora yazdırılacak müşteri iletişim 

bilgileri girilebilir. 

 

 

 

 

 

 

 Projenin ana verilerini değiştirme 

Yol: Kontrol paneli → Firmalar → Proje → Ana veriler 

 

Bu pencerede, LD500 konfigürasyonu hatalı veya eksik ise 

projenin parametreleri uyarlanabilir. Burada yapılan 

girişler projedeki tüm kaçaklara uygulanır. 

 

 

 

 
 

 
 

 

Diğer modelleri ve ayrıntıları, şurada bulabilirsiniz: 

Kullanım kılavuzu: https://www.cs-instruments.com/tr/downloads/kullanim-kilavuzlari 

 

LD500: https://www.cs-instruments.com/tr/ueruenler/d/sizinti-tespiti/sizinti-tespit-cihazlari-ld-500-
ld-510 

https://www.cs-instruments.com/tr/downloads/kullanim-kilavuzlari
https://www.cs-instruments.com/tr/ueruenler/d/sizinti-tespiti/sizinti-tespit-cihazlari-ld-500-ld-510
https://www.cs-instruments.com/tr/ueruenler/d/sizinti-tespiti/sizinti-tespit-cihazlari-ld-500-ld-510

