


C.Scope’un yeni MXL2 ve MXT2 cihazları daha önce 

kullanmaya alıştığınız MXL ve MXT cihazlarının tüm 

özellikllerinin taşıması dışında kazı çalışmaları daha 

güvenli hale getirilmesi için tsarlanıp imal edilmiştir.Yeni 

cihazlar kullanıcıların yeraltı hatlarının daha kolaylıkla 

bulabilmeleri için performansları yükseltilerek ve insan 

hatalarını en aza indirebilecek kapasite ve özelliklerle 

donatılmıştır.

MXL2 Pipe and Kablo Lokatorları güçlü Dijital Sinyal 

Prosesör Teknolojisi ile çalışır.Gelişmiş yazılımı 

sayesinde MXL2 cihazı yüksek performanslı boru ve 

kablo tespit dedektörleri arasında güçlü bir konuma 

ulaştırır.MXL2 gelişmiş sinyal algılama,hassasiyet ve 

daha iyi bir gürültü engelleme özelliği sunduğundan en 

zor şartlarda dahi en küçük sinyalleri algılama ve izleme 

olanağına sahip olursunuz.

Çoklu frekans özelliğine sahip MXL2 yeni eklenen 

33+131kHz frekansları sayesinde küçük boru hatları da 

dahil diğer tüm gömülü boru ve telekom 

kabloları,fiberoptik kablolar,sokak lambalarının kabloları 

gibi hatları tespit ve izlenmesine olanak sağlar.

Kablolarla istenmeyen temaslardan doğan kazalarda 

insan hataları önemli bir etkendir.Bu sorunun çözümü 

için cihazda bulunan Gün içinde Kendiliğinden Otomatik 

Test özelliği devreye girer ve ayrıca dinamik Swing 

Sensörü sayesinde çalışma sahasında en etkili biçimde 

kullanılıp mukemmel sonuçların alınması ve insan 

hatalarının önlenmesi sağlanır.Veri Kaydetme özelliği 

de çalışmaların geçmişe dönük incelenebilmesi ve 

sorunların tespiti ile uygulama pratiklerinin 

geliştirilebilmesine yardımcı olur.

MXL2 Locator ile birlikte MXT2 Transmitter’in 

kullanılmasıyla yeni Lokatorunuzun performansını 

maximize eder.MXT’ lerin bir Wattlık 4 aşamalı Güç 

çıkışı özelliği sayesinde daha derin noktalardaki 

kablo ve boru hatlarından sinyal alımını mümkün 

kılar.

Kablo ve boru tespit çalışmalarınızda en etkin 

çözümler sunabilecek C.Scope aksesuarlarını da 

ayrıca sizlere temin etmekten memnuniyet duyarız.

Yeni MXL2 ve MXT2 cihazları boru ve kabloların en 

doğru ve hassas bir şekilde tespiti için 

kullanabileceğiniz en yüksek performanslı 

cihazlardır.

“A higher
performance
product
designed
for safer
excavating”.



C.SCOPEMXL2GENEL BAKIŞ
� Power Mode.

 Radio Mode.

 Transmitter Mode.

- Servis hattı tespiti için eşzamanlı 33+131kHz Sinyal

- Uzun hatlar için 8kHz Sinyal

- Özel işlemler için ultra alçak 512/640Hz sinyal

 All Scan Mode.

Doğru Derinlik Göstergesi.

Sinyal Akımı Ölçümü.

Otomatic Parazit Önleme.

Dinamik Yelpaze Sensorü.

Günlük Otomatik Test.

 Çalışmaların Kaydedilmesi.(opsiyonel)

Opsiyonel Bluetooth™ (GPS. tespitleri için)

HD LCD ekran.

Periyodik kalibrasyon gerektirmez.

Üç yıl garanti

C.SCOPEMXT2GENEL BAKIŞ
 Bir Watt ayarlanabilir 4- aşamalı Güç Çıkışı.

 Üç Sinyal Çıkışı

- Yeni eşzamanlı 33+131kHz Sinyal.

- 8kHz Signal.

- 512/640Hz Sinyal.

 Kesik kesik veya Devamlı Sinyal Çıkışı.

 Üç sinyal uygulama Tekniği.

- Direk Bağlantı.

- Ekranı silmeden yeniden yazma.

- Indüksiyon.

Yüksek çözünülürlüklü Liquid Crystal Ekran.

Aksesuar tepsisi

Periyodik Kalibrasyon gerektirmez.

Üç yıl Garanti 



C.SCOPE MXL2
MULTI FREKANS
HASSAS BORU & KABLO
LOKATORU

IDarbeye DayanıklıtDeğiştirilebilir Papuç

Darbeye Dayanıklıt Çift duvarlı Yapı

Çıkarılabilir Speaker

LCD arkaplan aydınlatmalı  ekran.

Kontrol Panel:
- Derinlik Ölçüm Butonu
- Frekans Seçimi
- Sinyal Akım Ölçümü.

Hassasiyet Kontrolü.

On / Off Tetiği.

Mode Seçim Düğmesi
- Power - Radio - Transmitter - All Scan.

Arkaplan aydınlatmalı LCD ekran.



C.SCOPEMXT2
BİRWATT MULTI FREKANSTRANSMITTER

Çıkarılabilir Speakerr USB soketi ve Pil haznesiKontrol düğmeleri

Net dijital LCD ekran göstergeleri : -
Seçilen Fonksiyon

- Güç 
seviyesi

- Pil Durumu
- Bağlantı Kalitesi.

Kontrol Panel:
- On / Off
- Güç ayarı
- Frekans Seçimi
- Kesik Kesik / Devamlı
- Sesli / Sessiz.

Ses Çıkışı.

BağlantıSoketi.

Darbeye Dayanıklı:Çift Duvarlı Kasa.

Ekstra pil taşımaya uygun 
tasarlanmıştır..

Çıkarılabilir Aksesuar Tepsisi :
- Direk Bağlantı kabloları

- Topraklama Kazığı
- Bağlantı Magnetleri - 10m

yedek topraklama kablosu
- Kullanma Kılavuzu.

Ayrıca Sinyal kelepçesi veya diğer 
aksesuarları taşımaya müsait tasarlanmıştır.



C.SCOPEMXL2
ÖZELLİKLER

DÖRT ALGILAMA MODU

MXL2 cihazınızda dört algılama modunu 

seçebilirsiniz.Herbir mod farklı bir avantaj sağlar.

POWER modunda cihazınız yeraltı kablolarının 

üstünde mevcut sinyalleri algılayarak elektrik 

hatlarını tespit eder.

RADIO modunda cihazınız yeraltıındaki boru ve 

kablolardan yayılan radio sinyallerini algılayarak 

yeraltı şebekelerini tespit eder..

TRANSMITTER modu C.Scope MXT2 Transmitter’ı ile yeraltı

boru ve kablolara    verilen sinyalleri tespit ederek yer altı şebekelerinin 

tespitinde kullanılır.  Eş zamanlı olarak 33kHz+131kHz ve 8kHz

ve 512/640Hz sinyallerinin kullanabilme özelliği sayesinde

yer altındaki hatların tespitinde ve izlenmesinde 

kullanıcılara birçok yönlü kullanım kolaylığı sağlar.

Bu mod aynı zamanda C.Scope Sonde veya Plastik Boru

İzleyicisi kullanımıyla metalik olmayan kanalizasyon veya 

kablo kanallarının da tespitinde kullanılabilir.

ALLSCAN modunda cihazınız POWER modunun en 

düşük sinyallerinden 33kHz deki sinyallere kadar TÜM

frekanslardaki sinyalleri algılayabilir.Bu modda 

konvansiyonel POWER,RADİO ve TRANSMİTTER 

modlarında atlanabilen frekans aralıklarındaki sinyalleri de 

tespit etmek mümkün olduğundan kazı çalışmalarına 

başlamadan önce son bir kontrol yapma imkanı sağlayan 

çok değerli bir özelliktir.

Derinlik Ölçümü

MXT2 Transmitter, ile kullanıldığında sadece bir düğmeye 

basmak suretiyle gömülü boru,kablo ve Sondelerin 

derinliği tespit edilerek ekrana gelir.

Sinyal Akımının Ölçümü

Derinlik ölçümünün gelişmiş bir tipidir.

MXL2 cihazı MXT2 Transmitterından yer altındaki hatın 

derinliği ne olursa olsun hat’a verilen sinyalin gerçek 

gücünü  izleyebilir.Bu fonksiyon yer altındaki şebekenin 

yerleşimini tespit etmeye yarayan ideal bir özelliktir.

Dinamik sapma sensörü

MXL2 cihazınız kullanım esnasında herhangi bir 

sapma olursa kullanıcı sesli olarak uyarılır.

Günlük Otomatik Test(ADST)

MXL2 cihazında kapsamlı bir kendi kendine test devresi 

mevcuttur. ADST fonksiyonu Lokator cihazını alıcı anten 

devreleri dahil olmak üzere cihaz açıldığında denetler.

Bu test sayesinde kullanıcı cihazın düzgün çalışmaya 

hazır olduğu konusunda daha güvenli olarak hareket 

eder.Test sonuçları kayıt edilir ve istendiğinde Sistem 

Uygunluk sertifikası olarak çıktısı alınabilir.

VERİ KAYDI

MXL2 Hassas Boru ve Kablo Lokatorü Veri Kaydı özelliği 

ile donanmış olarak da temin edilebilir.Veri Kaydı özelliği 

ile gelen Lokator cihazın ne zaman ve nasıl kullanıldığı 

bilgileri hafızaya kayıt edilir.12 aylık veriler hafızada 

muhafaza edilir.Lokatörün kullanıldığı tüm denetleme 

tarihçesi hafızaya kayıt edildiğinden cihazın geçtiği 

otomatik testler kullanılan Modlar ve ne zaman ne kadar 

bir süre kullanıldığını görmek mümkün olur.

USB2den Veri Transferi

Veri Kaydı özelliği olan MXL2 cihazlarının hafızasındaki 

veriler istenildiğinde pil haznesinde bulunan USB 

soketinden yapılabilecek bir bağlantıyla bir PC ye 

transfer edilerek analiz edilebilir.

Verilerin Bluetooth™ ile Transferi

Veri Kaydı özellikli MXL2  de ilave olarak Bluetooth™

özelliği de mevcuttur. C.Scope'un bedava indirilebilen

RELAY App,nu kablosuz olarak Bluetooth™bağlantısını 

kullanarak verileri akıllı telefon veya tabletlere transfer 

ederek daha sonra email yoluyla bir PC’ye transfer 

edilebilir.Bu özellik kullanıcılara çalışma sahasından 

pratik bir şekilde GPS Haritalama gibi verilerin çabucak 

aktarabilmesi imkanını sunar.

 Bluetooth™ ve Veri Kaydı 

özellikli MXL2 cihazları 

ayrıca hassas GPS 

cihazlarına da çalışma 

anında bağlanabilir ve x ve 

y koordinatları tespit edilen 

boru ve kablo hatlarının  

doğru derinlik(z) bilgilerini 

de görmeye olanak sağlar.

Bu uygulama” tek geçişlik” 

haritalama sörveyi 

oluştumaya elverişlidir.
Veri Kaydı analizleri

C.Scope’un BEDAVA indirilebilen

XL2 Edition PC Toolkit’i 

hafızadaki verilerin grafik ve 

tablolara dökülebilmesini ve 

bu şekilde cihazın kullanımı 

ile ilgili tüm bilgilerin 

gösterilmesini sağlar. Bu 

veriler sayesinde Lokatorun 

herhangi bir kullanıcı 

tarafından doğru kullanılıp 

kullanılmadığını görmemize 

yardımcı olur ve eğitime 

gerek duyulup duyulmadığına 

karar verilebilir.



LCD Ekran

MXL2 cihazında koruyucu vazifesi gören sert 

polikarbonat lenslerin altına monte edilmişkolay 

ojkunabilen,net,geniş ve arka plan aydınlatmalıLCD

ekranına sahiptir.Ekran algılama modunu,sinyalin en 

yüksek seviyesini,derinliği,sinyal gücünü ve pil durumunu 

gösterir.Ayrıca Otomatik Günlük Test sonuçlarınıda 

gösterir.

Parmak ucuyla Kontrol Düğmeleri

MXL2’de hassasiyeti  ve mod seçimi tek elle kolaylıkla 

kontrol edilebilen ergonomik düğmeleri vardır.

Sökülebilen Ses Çıkışı

Yüksek ses çıkışı sağlanan spealerlar istenildiğinde 

gürültülü ortamlarda kullanmak üzere sökülüp takılabilir.

Veri Bağlantısı

MXL2 C.Scope bağlantı soketine yapılan 

bağlantılarla XL2 Edition PC Toolkit’  kullanarak

bir PC’ye veri transferini gerçekleştirir.

Sert & Dayanıklı Kasa

MXL2 cihazları çift duvarlı sert ve dayanıklı bir kasaya 

sahiptir.Bu kasa ayrıca IP65 standardında su ve toza karşı 

koruma sağlar.

Kalibrasyon
MXL2 cihazının periyodik olara kalibrasyon 
gerektirmemesi önemli ölçüde işletme maliyetini düşürür 
ve gecikmelere yol açmaz.
Sistem Geçerlilik Sertifikası

C.Scope XL2 Edition PC Toolkit’i ile kullanıcılar MXL2

cihazını USB porundan bir PC’ye bağlanarak Sistem 

Geçerlilik Sertifikası çıktısını alabilirler.Bu sertifikadaki 

sonuçlar cihazın hafızasında mevcut ADST sonuçlarından 

oluşturulur.

Bakım Onarım

C.Scope Yetkili Servisleri cihazın tüm bakım ve 

onarımalrını gerçekleştirir.Özel bakım anlaşmaları 

yapmak mümkündür.

Garanti

MXL2 cihazı 3 yıl garanti kapsamındadır.



C.SCOPE MXT2ÖZELLİKLER
MXT2 Transmitter’i özellikle servis teknisyenleri için kullanışlı bir multi frekans,yüksek güçte Transmitterdır.Direk 

Bağlantı veya Induksiyon yöntemleri ve eşzamanlı 33+131kHz frekansları da dahil üç sinyal frekansarından 

birinin seçimi ile kullanılabilen MXT2 daha önceki modellerinden daha çok yönlü uzaktan tespit ve izleme yapma 

kabiliyetindedir.

SINYAL UYGULAMA TEKNİKLERİ

MXT2 Transmitter sinyallerinin uygulanmasında üç farklı yol sunar:

DIREK BAĞLANTI

Direk bağlantı belli başlı boru ve kabloların bir bir tespit edilip izlenebilmesi,tanımlanması ve derinliğinin alınmasına 

imkan verir.Sinyal kelepçeleri, Sinyal Enjektörleri ve Direk Bağlantı kablolarının kullanımı bu modun kablo ve 

boruların nokta tespiti için en etkili mod olmasını sağlar.

ETRAFINA SARMA

Direk Bağlantı yapma imkanı yoksa etrafına sarma tekniğini kullanarak kolay ve etkin bir şekilde sokak 

aydınlatma veya otopark aydınlatma kabloları canlı hale getirilip tespiti sağlanır.

INDUKSİYON

Induksiyon tekniği ile Transmitter dan salınan ve algılanabilir bir sinyal ile yeri 

bilinmeyen,ulaşılamayan yeraltı boru ve kabloların tespiti mumkün olur.

Güç

MXT2 Transmitter’de 4-seviyeli ayarlanabilir Bir Watt Güç Çıkışı sayesinde daha uzun mesafeden izleme ve tespitler 
mümkün olur.

Yüksek Ses Çıkışı

MXT2 cihazının kullanımı esnasında net işitilebilir bir sinyal sesi duyulur.İstenildiğinde sessize almak için bir 

düğme vardır.has a clear audible signal output to indicate when it is in operation.

Kesik Kesik veya Devamlı Sinyal Çıkışı

MXT2 kullanıcılara çevrede parazit seslerin olması durumunda kullanabilecekleri  Devamlı veya Kesik Kesik Sinyal 

Çıkışı fonksiyonunu kullanma imkanı sunar.

Net Görüntülü LCD Ekran

MXT2 de geniş net ve kolay okunabilen arkaplan aydınlatmalı dayanıklı polikarbonat lenslerin altına monte edilmiş bir 

LCD ekranı vardır.Seçilen Mod,kullanılan Güç Seviyesi,Pil Durumu veya kurulan bağlantı gibi bilgiler LCD ekranda 

net bir şekilde gösterilir.

Aksesuar Tepsisi

MXT2 Transmitter’in alt kısmında sokülüp takılabilen 

ve aksesuarların taşınabileceği geniş bir alet kutusu  

vardır. Sadece standart parçalar (Direk Bağlantı 

Kablosu Topraklama Çubuğu,Bağlantı Magnetleri,

10m lik yedek topraklama kablosu) değil ,Kullanım 

Kılavuzu,Sinyal Kelepçesi,Sonde ve Sinyal 

Enjektörü gibi diğer extra parçalarıda taşımaya 

müsaittir.

Sert ve Dayanıklı Kasa

MXT2’ ler çift duvarlı sert ve dayanıklı bir kasaları 

vardır. Bu kasa cihaza Su ve toza karşı IP65

standardında koruma sağlar.

Kalibrasyon

MXT2 periyodik kalibrasyon istemez.Bu sayede 

extra maliyet ve zaman kaybı önlenir.

Bakım Onarım

C.Scope Yetkili Servisleri cihazın tüm bakım ve onarımalrını 

gerçekleştirir.Özel bakım anlaşmaları yapmak mümkündür.

Garanti

MXT2 3 yıl garanti anlaşması sunar.



Sinyal Kelepçesi

Sinyal Enjektoru

Plastik
Boru
İzleyici

Genel
Amaçlı
Sondeler

Kanal Sondesi

Fonksiyon 
Kontrol 
Aparatı

CS 880
Metal Cover Locator

AKSESUARLAR
C.Scope’un tüm boru ve kablo tespit çalışmalarında kullanılabilecek geniş 

bir aksesuar donanımı vardır.

SINYAL KELEPÇESİ

Kullanıcılar MXT2 Transmiterinin sinyallerini bir Sinyal Kelepçesi kullanmak suretiyle  

herhangi bir kablonun üzerine etkin bir şekilde gönderebilirler.Birçok kablo hattı arasında 

belirli bir kablonun izlenebilmesi için Sinyal Kelepçesinin kullanımı son derece etkili ve 

pratik bir yoldur.

SINYAL ENJEKTÖRÜ

The MXT2 signal can be applied to an electrical cable, quickly and safely, by using

a standard wall socket as the point of connection with the C.Scope Signal Injector.

PLASTIK BORU TAKİP APARATLARI

The unique C.Scope Plastic Pipe Tracers are designed specifically to allow SMALL

diameter, non-metallic pipes to be traced. Developed as a result of requests from the

British gas industry, the C.Scope Plastic Pipe Tracers are the smallest diameter and

lightest product on the market and can be successfully inserted into pipes when nothing

else fits. Their unique construction gives unparalleled reliability and yet allows both ‘line’

tracing AND the all-important ‘end’ tracing. Available in 20metre or 50metre lengths.

GENEL AMAÇLI SONDELER

The market leading Sondes allow the route of non-metallic pipes such as sewers, drains

and large plastic gas and water mains to be traced. Ideal for finding the position of

blockages in pipes and powerful enough to be detectable at 7metres depth.

KANAL SONDELERİ

C.Scope Duct Sondeleri özellikle kablo hatlarının geçtiği kanallarda kullanılmak 

amacıyla tasarlanıp imal edilmişlerdir.

FONKSİYON KONTROL APARATI

Özgün C.Scope Fonksiyon Kontrol aparatı herkesin kolaylıkla C Scope Boru ve Kablo 

Lokatörlerinin,Kablo Tespit Cihazlarının Sinyal Generatörlerinin doğru çalışıp 

çalışmadıklarını kontrol amaçlı kullanabileceği basit bir test ekipmanıdır.

CS880 METAL KAPAK LOKATORU

CS880 Metal Kapak Lokatoru yer altında örtülü metal kapak ve diğer metal parçaların 

tespitinde kullanılabilen bir cihazdır.Genellikle gömülü menhol kapağı,vana 

kapağı,kablo hattı erişim çukuru kapağı,su hattı erişim kapağı gibi parçaların 

bulunması için kullanılabilen sektörün ihtiyaçlarına göre tasarlanmış cihazlardır.



LOCATOR FEATURES MXL2 MXL2-DL MXL2-DLB

Power Mode • • •
Radio Mode • • •
Transmitter Mode • • •
- 33+131kHz • • •
- 8kHz • • •
- 512 / 640 Hz • • •
All Scan Mode • • •
Depth Measurement • • •
Signal Current Measurement • • •
Automatic Noise Rejection • • •
Dynamic Swing Sensor • • •
No Periodic Calibration* • • •
Automatic Daily Self Test • • •
Data Logging -- • •
Data Transfer via USB -- • •
Data Transfer via Bluetooth™ -- -- •
GPS via Bluetooth™ -- -- •
Display (LCD) • • •
Three Year Warranty • • •
Batteries** 8 x AA (LR6) 8 x AA (LR6) 8 x AA (LR6)

IP65 • • •
* MXL2 periyodik kalibrasyon gerektirmez.hizmete ihtiyacınız teknik servisimize müracaat ediniz.
** MXL2 cihazında 8 x AA LR6 Alkaline or NiMH Rechargeable kullanılır. Pil paketi yaklaşık 40 saatlık bir kullanım sunar.Pil haznesinde ayrıca 

yedek bir pil paketi bulunur..



* Cihazın Kutusunda,direk baçubuğu,bağlantı magnetleri,Kullanım kılavuzu 10 m yedek topraklama kablosu bulunur.
** MXT2 periyodik kalibrasyon gerektirmez.
*** MXT2 de 4 x D LR20 Alkaline veya NiMH Rechargeable piller kullanılır.

LOCATOR
PERFORMANCE

FREQUENCY SENSITIVITY
@1m depth

DETECTION DEPTH
(max)

Power 50-400Hz 5mA 3m

Radio 10kHz-30kHz 25µA 2m

Transmitter 33+131kHz 5µA 5m

8kHz 100µA 5m

512 / 640Hz 500µA 5m

All Scan 50Hz-33kHz 100µA 3m

Sonde 33kHz -- 7m

8kHz -- 7m

512 / 640Hz -- 7m

TRANSMITTER FEATURES MXT2

One Watt Power 4 LEVEL

Transmitter Frequencies •
- 33+131kHz •
- 8kHz •
- 512 / 640Hz •
Pulsed / Continuous Output Signal •
Signal Connection Modes •
- Direct Connection •
- Wraparound •
- Induction •
Display (LCD) •
Accessory Tray* •
No Periodic Calibration** •
Three Year Warranty •
Batteries*** 4 x D (LR20)

IP65 •



Tüm C.SCOPE ürünleri ISO9001:2008 kalite kontrol 
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