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1. Bezpieczeństwo  

 

Przestrzegaj wszystkich środków ostrożności, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo osobiste. Przeczytaj 
uważnie instrukcję obsługi. Zwróć szczególną uwagę na szczegóły dotyczące bezpieczeństwa i obsługi! 

Zwróć szczególną uwagę na szczegóły dotyczące bezpieczeństwa i obsługi! 

 

1.1 Symbole bezpieczeństwa i ostrzegawcze  

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi objaśnieniami użytych symboli w celu uzyskania optymalnych korzyści z 
niniejszej instrukcji oraz zapewnienia bezpieczeństwa podczas obsługi urządzenia. 

 

 

Ten symbol ostrzega o potencjalnym ryzyku porażenia prądem. Należy stosować stand-
ardowe środki ostrożności, aby uniknąć osobistego kontaktu z tymi napięciami. 

 

 

Ten symbol oznacza miejsce, w którym należy zachować ostrożność. Należy zapoznać się 
z instrukcjami obsługi znajdującymi się w podręczniku w celu ochrony przed obrażeniami 
ciała lub uszkodzeniem sprzętu. Zwraca on uwagę na procedurę, praktykę lub warunek, 
których nieprzestrzeganie może spowodować uszkodzenie sprzętu. Takie uszkodzenie 
może spowodować unieważnienie gwarancji. Nie należy przystępować do pracy, dopóki jej 
warunki nie zostaną w pełni zrozumiane i spełnione. 

 

 

Ten symbol oznacza promieniowanie niejonizujące. Promieniowanie niejonizujące może 
stanowić zagrożenie dla zdrowia użytkowników. Środki ochronne, takie jak wyłączenie RF 
przed wejściem do klatki Faradaya, ograniczenie poziomu i / lub odległość przestrzenna są 
powszechnie stosowanymi środkami. 

 

 

Symbol ten oznacza zakaz wstępu dla osób z rozrusznikiem serca. 

 

 
Ten symbol oznacza zacisk uziemienia. 

 

 

Ten symbol oznacza zacisk uziemienia ochronnego. 

 

*UWAGA" 

Symbol "PRZESTROGA" oznacza potencjalne zagrożenie. Zwraca on uwagę na procedurę, 
praktykę lub warunek, których nieprzestrzeganie może spowodować uszkodzenie sprzętu. 
Takie uszkodzenie może spowodować unieważnienie gwarancji. W przypadku oznaczenia 
"PRZESTROGA" nie należy przystępować do pracy, dopóki nie zostaną w pełni zrozumiane 
i spełnione jego warunki. 

 

"OSTRZEŻENIE" 

Symbol "OSTRZEŻENIE" oznacza potencjalne zagrożenie. Zwraca on uwagę na procedurę, 
praktykę lub stan, który, jeśli nie będzie przestrzegany, może spowodować obrażenia ciała 
lub śmierć. W przypadku oznaczenia "OSTRZEŻENIE" nie należy przystępować do pracy, 
dopóki jego warunki nie zostaną w pełni zrozumiane i spełnione. 

 

1.2 Aspekty bezpieczeństwa  

Niniejsza instrukcja obsługi stanowi integralną część urządzenia i musi być zawsze dostępna dla personelu ob-
sługującego. Użytkownik musi przestrzegać wszystkich wskazówek bezpieczeństwa i ostrzeżeń. 

Ani AMETEK CTS Europe GmbH ani żaden z jego oddziałów nie ponosi odpowiedzialności za osobiste, materi-
alne lub wtórne obrażenia, straty lub szkody, które wynikają z niewłaściwego użytkowania sprzętu i akcesoriów.  

 

OSTRZEŻENIE 

Nieprawidłowa lub nieostrożna obsługa może być śmiertelna! 

Korzystanie z generatora jest ograniczone do autoryzowanych i przeszkolonych specjalistów. 
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1.3 Podłączenie do sieci i PE  

 Urządzenie spełnia wymogi klasy ochrony 1. Eksploatacja bez podłączenia do uziemienia ochronnego jest 
zabroniona! 

 Przed włączeniem urządzenia należy sprawdzić, czy wybrane napięcie jest zgodne z napięciem zasilania. 
Pozycja przełącznika wyboru napięcia musi być zgodna z napięciem sieciowym. W przypadku zmiany na-
pięcia sieciowego należy wymienić bezpieczniki zgodnie z zalecaną wartością. 

 Prawidłowe podłączenie uziemienia ochronnego poprzez złącze przewodu zasilającego jest niezbędne do 
bezpiecznej pracy. 

 Wysokie prądy upływowe mogą spowodować zadziałanie wyłącznika różnicowoprądowego sieci zasilającej. 
W takim przypadku wymagane jest zastosowanie przekładnika izolacyjnego. 

 Należy ostrożnie obchodzić się z przewodem zasilającym. Podczas odłączania kabla należy trzymać za 
wtyczkę.  

 Nigdy nie używaj produktu, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone. 

 Należy używać wyłącznie kabli zasilających i złączy określonych dla danego produktu. 

 Nie należy nadużywać przewodu. Nie wolno używać przewodu do przenoszenia, ciągnięcia lub odłączania 
urządzenia. Przewód należy trzymać z dala od źródeł ciepła, oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części.  

 Zapobiegać przypadkowemu włączeniu urządzenia lub włączeniu pod napięcie. Przed podłączeniem 
urządzenia do sieci zasilającej upewnić się, że wyłącznik znajduje się w pozycji wyłączonej. 

 Odłącz wtyczkę zasilania, jeśli nie zamierzasz korzystać z urządzenia przez dłuższy okres czasu. 

 

1.4 Połączenia z innymi portami o niebezpiecznym napięciu (AE, EUT, port RF ...)  

 Należy używać wyłącznie kabli połączeniowych i wtyczek przewidzianych dla danego produktu, które 
umożliwiają bezpieczną pracę. Muszą one odpowiadać wymaganej klasyfikacji oraz posiadać odpowiednie 
dla danego zastosowania wartości znamionowe napięcia i natężenia prądu. 

 Ostrożnie obchodzić się z kablem połączeniowym. Podczas odłączania kabla należy trzymać za wtyczkę.  

 Nigdy nie używaj produktu, jeśli kabel połączeniowy lub wtyczka są uszkodzone. 

 Unikać dotykania części przewodzących prąd, jeżeli nie zostały one odłączone od napięcia za pomocą od-
powiednich środków i zabezpieczone przed ponownym włączeniem na czas obsługi. Złącza przemysłowe 
ze względu na swoje zastosowanie często nie posiadają wystarczającej ochrony przed porażeniem prądem. 

 

1.5 Podłączenie do płaszczyzny uziemienia lub klatki Faradaya  

 Usuń folię ochronną spod obudowy urządzenia i adaptera, aby zapewnić dobry kontakt elektryczny.  

 Lekki sprzęt powinien być obciążony, przymocowany do płyty podstawy lub należy podjąć inne środki w 
celu zapewnienia dobrego kontaktu elektrycznego na dużej powierzchni i w sposób trwały. 

 

 Przed użyciem należy połączyć urządzenie z płaszczyzną uziemienia.  

 Zabroniona jest eksploatacja bez sekundnika, tylko przy użyciu demontowanego za po-
mocą narzędzia przyłącza ziemnozwarciowego. 

 W regularnych odstępach czasu sprawdzać połączenie z masą. 

 

 Należy upewnić się, że pomiędzy badanym urządzeniem (EUT) a generatorem zapewniona jest 
niezawodna ścieżka powrotna dla prądu zakłócającego. Dobrze do tego celu służy płaszczyzna uziemienia 
odniesienia oraz połączenia uziemienia z urządzeniem, jak opisano w odpowiedniej normie dotyczącej ba-
dań. 

 

1.6 Odłączenie od sieci, PE, uziemienia i urządzeń sterujących  

 Zawsze ustawiaj przełącznik zasilania w pozycji "Off" i odczekaj kilka sekund przed odłączeniem kabla zasi-
lającego. 

 Podczas przenoszenia urządzenia należy odłączyć przewód zasilający i wszystkie przewody połączeniowe. 

 

1.7 Stosować odpowiednie bezpieczniki  

 Aby uniknąć ryzyka pożaru, należy używać wyłącznie bezpieczników określonych w wykazie części dla 
danego produktu - odpowiadających typowi, napięciu i natężeniu prądu. 
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1.8 Niebezpieczeństwo porażenia prądem  

Niniejsza instrukcja obsługi stanowi istotną część urządzenia i musi być zawsze dostępna dla użytkownika. Użytkownik musi 
przestrzegać wszystkich wskazówek bezpieczeństwa i ostrzeżeń. 

 

OSTRZEŻENIE 

 Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie należy wyjmować części z obudowy.  

 Wewnątrz urządzenia nie ma części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. 
Niektóre części wewnątrz urządzenia pracują pod napięciem sieciowym lub przy 
wysokiej częstotliwości i nie są wyposażone w żadną ochronę przed dotknięciem. 

 W celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji należy stosować wyłącznie zatwierdzone 
akcesoria, złącza, adaptery itp. 

 

 

 

 

OSTRZEŻENIE 

 Przewody wewnątrz urządzenia nie są zabezpieczone bezpiecznikiem. Dlatego 
użytkownik musi wykonać zabezpieczenie urządzenia przed zwarciem za pomocą od-
powiednich bezpieczników.  

 Unikaj przeciążenia, stosując odpowiednie środki ostrożności. 

 W przypadku usterki może dojść do niebezpiecznego i nieoczekiwanego napięcia. 
Unikać dotykania części przewodzących prąd, jeżeli nie zostały one odłączone od na-
pięcia za pomocą odpowiednich środków i zabezpieczone przed ponownym włączeniem 
na czas obsługi. 

 

1.9 Środowisko operacyjne  

 Urządzenie należy użytkować wyłącznie w suchym otoczeniu. Przed uruchomieniem urządzenia należy 
pozwolić, aby ewentualna kondensacja odparowała. Nie należy przekraczać dopuszczalnej temperatury 
otoczenia, wilgotności lub  

 wysokość. Urządzenia nie należy używać w otoczeniu zagrożonym wybuchem. 

 Na urządzeniu nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak filiżanki do 
kawy. 

 Nie należy wkładać obcych przedmiotów do otworów wentylacyjnych. 

 Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych (również na spodzie). Nie należy utrudniać wentylacji poprzez 
zasłanianie otworów wentylacyjnych przedmiotami lub innymi urządzeniami.  

 Unikać wysokich temperatur. W przypadku montażu w szafie Rack należy zapewnić odpowiednie 
rozproszenie ciepła. Nie umieszczać produktu na grzejnikach lub termowentylatorach. Temperatura 
otoczenia nie może przekraczać maksymalnej temperatury określonej dla tego produktu. 

 Utrzymuj obszar testowy w czystości i dobrze oświetlony. Zagracone lub ciemne obszary sprzyjają wypad-
kom. 

 

1.10 Wykonanie badania  

 Sprawdź jeszcze raz, czy wszystkie połączenia są prawidłowe, łącznie z uziemieniem i masą ochronną.  

 Przed włączeniem lub włączeniem pod napięcie urządzenia należy usunąć klucz nastawczy lub klucz płaski. 

 Obszar badań musi być tak zorganizowany, aby podczas wykonywania badania nie miały do niego dostępu 
osoby nieupoważnione. 

 Obsługa produktu wymaga specjalnego przeszkolenia i intensywnej koncentracji. Należy upewnić się, że 
osoby korzystające z produktu są wystarczająco sprawne fizycznie, psychicznie i emocjonalnie, aby ob-
sługiwać produkt; w przeciwnym razie może dojść do obrażeń lub szkód materialnych.  

 EUT wraz ze wszystkimi akcesoriami i kablami należy traktować jako znajdujące się pod napięciem pod-
czas przeprowadzania badania. 

 Należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa dotyczących wszystkich przyrządów i powiązanych urządzeń 
wykorzystywanych w konfiguracji testu. 

 Konfiguracja zestawu do badań powinna być ściśle zgodna z metodami opisanymi w odpowiedniej normie, 
aby zapewnić, że badanie zostanie przeprowadzone w sposób zgodny z przepisami. 

 Samodzielna praca z wysokimi napięciami jest niebezpieczna i prawnie zabroniona. 

 Wysokie napięcie musi być wyłączone, gdy nikt nie jest obecny. 
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1.11 Zagrożenia związane z generatorem  

 Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących ochrony służb radiowych. Zakłócenia generowane 
przez generator mogą powodować zarówno zakłócenia przewodzone, jak i promieniowane. 

 Jeżeli energia promieniowania przekracza dopuszczalny poziom, należy zastosować komorę ekranowaną z 
filtrowaniem przewodów zasilających lub podobne rozwiązanie. Decydujące znaczenie dla tych działań 
mają stosowane poziomy, geometria instalacji, zakres częstotliwości i odległość od sąsiada. 

 W zależności od zastosowanego poziomu, skuteczności podłączonej anteny, komory TEM lub podobnych, 
pola mogą być generowane za pomocą odpowiednich wzmacniaczy mocy, przed którymi personel ob-
sługujący musi być chroniony odpowiednimi środkami.  

 Miejscowe spalanie, wyładowania łukowe lub zapłon gazów wybuchowych. 

 Zakłócenie działania niepowiązanych instalacji elektronicznych, telekomunikacyjnych, nawigacyjnych lub 
rozruszników serca poprzez zamierzone i niezamierzone promieniowanie energii RF. 

 

OSTRZEŻENIE 

 

Osobom z wszczepionym rozrusznikiem serca nie wolno obsługiwać urządzenia ani zbliżać 
się do stanowiska badawczego w trakcie pracy. 

 

1.12 Zagrożenia dotyczące EUT  

 EUT to często po prostu funkcjonalne próbki, które nie były wcześniej poddawane żadnym testom bezpiec-
zeństwa. W związku z tym, w niektórych przypadkach, EUT ulega szybkiemu uszkodzeniu na skutek 
wewnętrznych przeciążeń spowodowanych zakłóceniem pracy elektroniki sterującej. EUT może nawet 
zacząć się palić. 

 Gdy tylko EUT wykaże oznaki uszkodzenia, test powinien zostać przerwany, a badane urządzenie 
wyłączone. 

 Możliwe błędne zachowanie EUT, na przykład, urządzenie robotyczne może zachowywać się 
nieprawidłowo lub regulator temperatury może zawieść. 

 Nawet przy wyłączonym zasilaniu kondensatory mogą zachowywać ładunek elektryczny.  

 

1.13 Obowiązujące normy bezpieczeństwa  

 Rozwój i produkcja przyrządu jest zgodna z normą ISO 9001. 

 Urządzenie spełnia podstawowe wymagania dyrektywy EMC 2004 / 108 / EC i dyrektywy niskonapięciowej 
(LVD) 2006 / 95 / EC w oparciu o następujące specyfikacje: DIN EN 61326-1:2006, tabela 2 i rozdział 7 
klasa B oraz DIN EN 61010-1:2001. 

 

1.14 Przeznaczenie  

 

 

OSTRZEŻENIE 

 

Celem urządzenia jest generowanie zdefiniowanych sygnałów zakłócających do badań od-
porności EMI. W zależności od układu stanowiska badawczego, konfiguracji, okablowania 
oraz charakterystyki samego EUT, może być generowana znaczna ilość promieniowania el-
ektromagnetycznego, które może mieć wpływ na ludzi oraz inne urządzenia i systemy.  

Urządzenie przeznaczone jest do pracy zarówno w warunkach przemysłowych, jak i do-
mowych. W przypadku zamierzonej eksploatacji, pola elektromagnetyczne są wytwarzane 
przez podłączenie urządzeń sprzęgających (anteny, zaciski, CDN itp.) lub przez wtłaczanie 
do linii. Operator, osoby znajdujące się w pobliżu oraz otoczenie muszą być chronione za 
pomocą odpowiednich środków, np. klatki Faradaya. 
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1.15 Warunki gwarancji  

AMETEK CTS udziela niniejszej pisemnej gwarancji na produkt wymieniony powyżej i jeśli kupujący odkryje i 
powiadomi AMETEK CTS na piśmie o jakiejkolwiek wadzie materiału lub wykonania w obowiązującym okresie 
gwarancji wymienionym powyżej, wówczas AMETEK CTS może, według własnego uznania: naprawić lub wy-
mienić produkt; lub wystawić notę kredytową na wadliwy produkt; lub dostarczyć kupującemu części zamienne 
do produktu. 

Kupujący, na swój koszt, zwróci wadliwy produkt lub jego części do AMETEK CTS zgodnie z procedurą zwrotu 
określoną poniżej. AMETEK CTS na swój koszt dostarczy kupującemu naprawiony lub wymieniony produkt lub 
jego części. Gwarancja AMETEK CTS nie ma zastosowania w przypadku, gdy kupujący nie wywiązuje się z 
umowy kupna-sprzedaży lub gdy produkt lub jego część jest wadliwy: 

• jest uszkodzony w wyniku niewłaściwego użytkowania, wypadku, zaniedbania lub braku konserwacji zgod-
nie ze specyfikacją lub wymaganiami AMETEK CTS; 

• jest uszkodzony przez modyfikacje, zmiany lub dodatki, które nie są autoryzowane przez AMETEK CTS; 

• jest zainstalowany lub eksploatowany niezgodnie z instrukcjami AMETEK CTS; 

• jest otwierany, modyfikowany lub dezasemblowany w jakikolwiek sposób bez zgody AMETEK CTS; lub 

• jest używany w połączeniu z przedmiotami, artykułami lub materiałami nie autoryzowanymi przez AMETEK 
CTS. 

 

Kupujący nie może dochodzić roszczeń z tytułu niezgodności produktów z gwarancją do czasu dokonania przez 
Kupującego wszystkich płatności na rzecz AMETEK CTS przewidzianych w umowie zlecenia zakupu. 

 

1.16 Zakaz nieuprawnionych przekształceń i modyfikacji  

Użytkownik nie jest uprawniony do dokonywania własnych modyfikacji i adaptacji urządzenia. Modyfikowanie 
części generatora przez osoby nieuprawnione powoduje utratę gwarancji na urządzenie i nie można zagwaran-
tować jego prawidłowego działania. 

 

1.17 Specjalne akcesoria wymagane ze względów bezpieczeństwa  

Należy stosować wyłącznie akcesoria zatwierdzone przez AMETEK CTS dla tych generatorów i przeznaczone 
jako akcesoria dla tych urządzeń. Przyrządy pomiarowe do pomiaru parametrów przyrządów powinny być 
zaprojektowane dla maksymalnego napięcia i prądu z generatora. W przeciwnym razie bezpieczeństwo nie 
może być zagwarantowane. 

 

1.18 Postępowanie w przypadku zagrożenia  

Jeśli z powodu niezamierzonego działania urządzenia może wystąpić zagrożenie, zalecana jest następująca 
procedura: 

Odłączyć zasilanie urządzenia i EUT od źródła zasilania i upewnić się, że urządzenie jest zawsze uziemione 
poprzez linie zasilające lub inne połączenie uziemiające. Odczekać co najmniej 15 minut i uziemić wszystkie 
wyjścia przez rezystor 10 kΩ, 15 W. Zadzwoń do centrum serwisowego AMETEK. 
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2 Rozpakowanie, przechowywanie i transport  

2.1 Ogólne  

Zachowaj wszystkie materiały opakowaniowe! Będą one potrzebne do bezpiecznego zapakowania urządzenia 
do serwisu kalibracyjnego lub naprawy. 
 
Materiały opakowaniowe   

• Karton: Tektura 

• Wyściełanie:  styropian bezfreonowy 

• Torby plastikowe: Polietylen 

 
 Unikać ryzyka kondensacji!  

Jeśli wystąpiła duża różnica temperatur, należy odczekać, aż temperatura się ustabilizuje. Może to potrwać kilka 
godzin. 
 

2.2 Przechowywanie i transport  

 Nie układać w stosy, zarówno zapakowane, jak i nierozpakowane. 

 Nie stawiać na końcu; strzałki na opakowaniu muszą być zawsze skierowane do góry. 

 Chronić przed wilgocią, gorącem, zimnem i deszczem. 

 Nie rzucaj. 

 Nie należy siadać ani stawać na urządzeniu i opakowaniu. 

 

2.3 Rozpakowanie  

• Czy opakowanie jest uszkodzone?     Jeśli TAK         firma transportowa 

• Czy wszystkie opakowania są obecne i prawidłowe?  Jeśli NIE         firma transportowa 

• Otwórz opakowanie, wyjmij akcesoria. 

• Chwyć instrument po bokach i wyjmij go z opakowania. 

• Czy instrument lub akcesoria są uszkodzone?  Jeśli TAK         firma transportowa 

• Czy zawartość opakowania jest kompletna?   Jeśli NIE        Biuro sprzedaży Teseq 

• Instrukcję obsługi należy przechowywać razem z urządzeniem. 

• Zachowaj opakowanie. 

 

2.4 Zakres dostawy  

• NSG 4070 mainframe 

• Instrukcja obsługi  

• Zapasowe bezpieczniki (2)  

• Kabel RS232 (Nullmodem) 

• Kabel sieciowy GB 

• Kabel zasilający CH 

• Kabel zasilający USA / JP 

• Kabel zasilający UE 

• Kabel LAN, krosowany, 3 m 

• Klawiatura (angielski) 

• USO 4013 (konwerter USB na port szeregowy / optyczny z kablem optycznym o długości 20 m) 
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3 Opis instrumentu  

NSG 4070 jest wielofunkcyjnym urządzeniem do przeprowadzania testów odporności EMC, które towarzyszą 
pracom rozwojowym. 
oraz badania zgodności zgodnie z normami IEC / EN 61000-4-6, IEC / EN 61000-4-3, IEC / EN 61000-4-20, IEC 
/ EN 61000-4-21 oraz kilkoma normami BCI np. ISO 11452-4 lub MIL-STD-461G CS114.  
NSG 4070 zawiera generator sygnału, mierniki mocy, kilka interfejsów monitorujących EUT oraz opcjonalny 
moduł wzmacniacza mocy klasy A. Elastyczność w laboratorium EMC jest zapewniona przez szeroki zakres 
częstotliwości od 4 kHz do 1 GHz, kilka modeli wewnętrznych wzmacniaczy mocy, możliwość podłączenia 
zewnętrznych wzmacniaczy mocy i sprzęgaczy kierunkowych, jak również różnorodność interfejsów do monitor-
owania EUT. 
NSG 4070C zawiera rozszerzone parametry dla modulacji impulsowej. Można zdefiniować do trzech ustawień 
modulacji impulsowej w celu utworzenia obwiedni. NSG 4070C spełnia wymagania normy ISO / DTS 7637-4 
Załącznik C: Generator testowy dla impulsowych zaburzeń sinusoidalnych, impuls A.  
Potężny i łatwy w użyciu firmware sprawia, że NSG 4070 jest niezależny od zewnętrznego komputera i opro-
gramowania sterującego, jednakże może być również zdalnie sterowany w celu obsługi systemu. 
Najnowocześniejszy transfer danych testowych i pomiarowych do generowania raportów jest zapewniony przez 
pamięć USB, która może być podłączona do panelu przedniego. 
 
W celu rozpoczęcia pracy z predefiniowanymi ustawieniami parametrów zalecane jest opcjonalne opro-
gramowanie testowe icd.control. Oprogramowanie oferuje dużą standardową bazę danych i predefiniowane 
napędy do korzystania z zewnętrznych urządzeń pomiarowych. Bardziej złożone systemy, w tym testy promienio-
wania mogą być kontrolowane za pomocą oprogramowania CIS (Compliance Immunity Software).  
NSG 4070 jest dostarczany z interfejsami zdalnymi LAN, elektrycznym lub optycznym RS232 i USB. 
 
 

 
 
 

Rysunek 1. Schemat blokowy NSG 4070 z wewnętrznym wzmacniaczem mocy 
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Rysunek 2.Panel przedni i elementy obsługi 

 
Klawisz włączający, twardy klawisz, przełączanie następuje z krótkim opóźnieniem.  
Dioda LED obok przełącznika zmieni kolor z żółtego na zielony, gdy urządzenie zostanie włączone. 
USB, interfejs do wymiany danych z pamięcią USB 
Pokrętło ma magnetyczną blokadę pozycji do strojenia i wyboru parametrów. 
2. dodatkowa funkcja: oznaczona kolorem niebieskim, klawisze 2nd + local do przełączania z trybu zdalnego sterowania na 
tryb ręczny 2. klawisze StSize do zmiany wielkości kroku, wpływa np. na użycie pokrętła 
Usuwa znak na lewo od kursora, przesuwa kursor w lewo lub w prawo 
Wstrzymanie przerywa przemiatanie. Migająca żółta dioda LED sygnalizuje stan Hold. Na wyjściu jest sygnał RF. 
Run, uruchamia przemiatanie określone w setupie. Migająca czerwona dioda LED sygnalizuje tryb RUN. 
Stop, zatrzymuje aktualnie trwający przebieg. Dioda LED zmienia kolor na zielony. 
5 Softkeys, których indywidualne funkcje są zależne od kontekstu menu.  
Powrót, przycisk do powrotu z dowolnego stanu roboczego (menu, anulowanie wpisów, komunikaty o błędach) do 
poprzedniego menu wyższego poziomu. 
Wyświetla menu, przyciski ekranowe i wyniki. 
Wejścia miernika mocy, impedancja Z= 50 Ω, gniazdo BNC, Uwaga! Maksymalny poziom wejściowy +20 dBm dla kanału 2 i 
3. Maksymalny poziom wejściowy +27 dBm dla kanału 1. W razie potrzeby należy stosować ograniczniki napięcia lub 
tłumiki.  
Amp out, wyjście wzmacniacza mocy (wzmacniacz mocy jest opcjonalny) 
RF out, wyjście syntezatora do wysterowania zewnętrznego wzmacniacza lub użycia funkcji generatora NSG 4070.  
Amp in, wejście wzmacniacza mocy (wzmacniacz mocy jest opcjonalny) Uwaga! Maksymalny poziom wejściowy <+10 dBm. 
Klawisze numeryczne, znak minus, kropka dziesiętna, klawisze potwierdzenia wprowadzania danych dla żądanej jednostki 
FRQ otwiera menu przycisków programowanych w celu zmiany częstotliwości, LVL otwiera menu przycisków pro-
gramowanych w celu zmiany poziomu testowego,  
MOD otwiera menu przycisków programowanych w celu zmiany parametrów modulacji, STO otwiera menu przycisków pro-
gramowanych w celu zapisania danych testowych lub konfiguracji, RCL otwiera menu przycisków programowanych w celu 
wczytania danych testowych lub konfiguracji. 
RF ON / OFF włącza / wyłącza wewnętrzny generator sygnału, Klawisz pomocy wywołuje tekst pomocy dla wszystkich 
warunków pracy. W zależności od aktualnych ustawień wyświetlane są objaśnienia do funkcji pomocy, objaśnienia do klaw-
iszy twardych i programowalnych oraz do urządzeń regulacyjnych w menu. 
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Rysunek 3.Panel tylny 

 
1) Złącze zasilające do szerokiego zakresu zasilania: 110 / 230 Volt, 50 / 60 Hz z automatyczną zmianą. 
2) Bezpiecznik F1, patrz specyfikacje techniczne dla instrukcji wyboru bezpiecznika F1  
3) Port użytkownika D-Sub 15 biegunów 

 
4) RS232 - interfejs do zdalnego sterowania NSG 4070 za pomocą połączenia null modem. 
5) Wejście do optycznego monitorowania EUT, wtyczka kabla światłowodowego, HP versatile link seria HFBR0501 40 kBd  
6) Optyczny RS232 - interfejs do zdalnego sterowania NSG 4070 za pomocą USO 4013 
7) Złącze sieciowe 10 / 100 Ethernet 

 złącze złącze urządzenia USB

9) Złącze hosta USB 
10) Wentylatory do chłodzenia wewnętrznych części urządzenia 
11) Gniazda BNC 

a) Wejście monitorujące analogowe, gniazdo BNC, 0-24 V Ri=15 kΩ, rozdzielczość 6 mV 
b) Monitorowane wejście cyfrowe, gniazdo BNC, 0-24 V przez sprzęgacz optyczny Ri=1,5 kΩ, próg przełączania ok. 2 

do 3 V 
c) Zewnętrzne wejście modulacji, gniazdo BNC, Impedancja >10 kΩ, Poziom: 1 Vpp / 100% AM: 1 Hz - 50 kHz 
d) Wyjście referencyjne 10 MHz, gniazdo BNC, ok. 1 Vpp / 50 Ω. Uwaga: Podłączony sygnał będzie mieszany z 

wybraną modulacją wewnętrzną. Odłącz ten port, aby korzystać tylko z modulacji wewnętrznej. 
e) Wejście wyzwalające, gniazdo BNC, TTL do wyzwalania zewnętrznego 
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4 Szybki start  
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5 Zdalnie  

 
Podłącz NSG 4070 do odpowiedniego gniazdka sieciowego. 
Włączyć urządzenie. 
Podłącz NSG 4070 i USO 4013 do komputera PC. 
Naciśnij "Setup". 
Naciśnij "Remote". 
Naciśnij "RS232 optical". 
Naciśnij "Wstecz" 
Naciśnij "Baudrate setup". 
Zmień ustawienia zgodnie z wymaganiami. (Domyślna wartość to 11500 Baud) 
Podłącz NSG 4070, USO 4013 i PC jak pokazano na rysunku. 
W menedżerze urządzeń pod Windows 10 po udanej instalacji sterowników widoczny jest USO 
4013. Numer portu, w przykładzie COM 4, musi zostać wprowadzony w oprogramowaniu ap-
likacyjnym. 
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6 Zastosowania  

6.1 IEC 61000-4-6  

Kalibracja systemu za pomocą CDN Testowanie za pomocą CDN 

 
 
Kalibracja systemu za pomocą zacisku EM lub CIP Testowanie za pomocą zacisku EM lub CIP 

 
 
Kontrola nasycenia 
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6.2 BCI zgodnie z ISO 11452-4  

Kalibracja systemu Badanie zastępcze 

 
 
Badanie w pętli zamkniętej 

 
 
 

6.3 BCI zgodnie z MIL-STD-461G CS114, przykładowy poziom 2, 5, 5  

Kalibracja systemu Weryfikacja 
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Testowanie 

 
 

6.4 ISO/DTS 7637-4 Impuls A  

Kalibracja systemu Testowanie 

 
 

6.5 ISO 11452-5  

Kalibracja systemu Testowanie pętli zamkniętej 
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7 Konserwacja  

7.1 Ogólne  

NSG 4070 wraz z akcesoriami nie wymaga żadnej specjalnej konserwacji. Konserwacja ogranicza się do czyszczenia styków 
oraz wlotów i wylotów powietrza. Żywotność łączników jest ograniczona ze względu na trwałość styków. AMETEK CTS może 
wymienić zużyte łączniki. 
Użytkownik nie może dokonywać żadnych modyfikacji NSG 4070 i akcesoriów. 

7.2 Czyszczenie  

Czyszczenie powinno być wykonane suchą szmatką. Jeśli konieczne jest czyszczenie, należy upewnić się, że do wnętrza 
urządzenia nie dostanie się wilgoć i wyczyścić obudowę urządzenia wilgotną ściereczką, używając w razie potrzeby niewielkiej 
ilości łagodnego, nieściernego domowego środka czyszczącego. Do czyszczenia nie wolno używać środków chemicznych. 
 


