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1. Bezpieczeństwo  
 

1.1. Aspekty bezpieczeństwa  
 
Należy przestrzegać wszystkich środków ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobistego. 
Generatory spełniają wymagania kategorii instalacyjnej II (sekcja nadmiernego napięcia). 

Zwróć szczególną uwagę na szczegóły dotyczące bezpieczeństwa i obsługi! 

 

1.2.Etykieta  bezpieczeństwa i ostrzegawcza na urządzeniu  
Należy zwrócić uwagę na poniższe objaśnienia użytych symboli, aby uzyskać optymalne korzyści z niniejszej 
instrukcji i zapewnić bezpieczeństwo podczas obsługi urządzenia. 
 
 

 

Ten symbol ostrzega o potencjalnym ryzyku porażenia prądem. Symbol na 
urządzeniu wskazuje, że może ono być źródłem napięcia 1000 V lub więcej, 
włączając w to łączny efekt napięć normalnych i napięć trybu wspólnego. Należy 
stosować standardowe środki ostrożności, aby uniknąć osobistego kontaktu z 
tymi napięciami. 

 

 

Ten symbol oznacza miejsce, w którym należy zachować ostrożność. Należy 
zapoznać się z instrukcją obsługi znajdującą się w podręczniku, aby uniknąć 
obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia. 

 

 
UZIEMIENIE Wskazuje 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. 

 
 

Zasilanie 
Urządzenie jest przeznaczone do pracy z zasilaniem o napięciu nieprzekraczającym 250 woltów między fazą a 
punktem neutralnym lub między fazą a uziemieniem. Prawidłowe podłączenie uziemienia poprzez złącze 
uziemiające przewodu zasilającego jest niezbędne do bezpiecznej pracy. 

Uziemienie generatorów 
Generatory są uziemione poprzez przewód zasilający. Aby uniknąć porażenia prądem, podłącz przewód 
zasilający do prawidłowo zainstalowanego gniazdka, które zostało przetestowane przez wykwalifikowanego 
elektryka. Przed podłączeniem urządzeń należy zlecić wykonanie testu. 

Bez uziemienia ochronnego wszystkie części generatorów stanowią potencjalne zagrożenie porażeniem prądem. 
Może to dotyczyć również elementów, które wydają się być zaizolowane. Nie wolno używać urządzenia, jeśli ta 
ochrona jest zmieniona. 

Należy używać odpowiedniego przewodu zasilającego 
Należy używać wyłącznie kabli zasilających i złączy określonych dla danego produktu. Należy używać tylko 
przewodów zasilających w dobrym stanie. 
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Używaj odpowiednich bezpieczników 
Aby uniknąć ryzyka pożaru, należy używać wyłącznie bezpieczników określonych w wykazie części dla danego 
produktu - odpowiadających typowi, napięciu i natężeniu prądu. 

Nie należy zdejmować pokryw ani paneli 
Aby uniknąć obrażeń ciała, nie należy używać generatorów bez paneli i pokryw. 

Nie używać w środowisku zagrożonym wybuchem 

Nigdy nie należy podłączać zasilania do złącza, które nie jest przewidziane dla danego napięcia/prądu. 

 

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

 

 
UWAGA 

UWAGA: Celem tego urządzenia jest generowanie określonych sygnałów zakłócających do 
badania odporności EMI. W zależności od rozmieszczenia stanowiska badawczego, 
konfiguracji, okablowania i właściwości samego EUT, może powstać znaczna ilość 
promieniowania elektromagnetycznego, które może mieć wpływ na inne urządzenia i 
systemy.  

Urządzenie jest przeznaczone do pracy w środowisku przemysłowym. W przypadku pracy w 
innym lub wrażliwym środowisku, takim jak przemysł lekki, lotnisko, itp., użytkownik może 
korzystać z osłoniętego pomieszczenia do pracy.  

Użytkownik ponosi ostateczną odpowiedzialność za prawidłowe i kontrolowane działanie 
urządzenia. W przypadku wątpliwości, testy powinny być przeprowadzane w klatce Faradaya. 

 

1.4. Ogólne zagrożenie  
Przed podłączeniem zasilania do systemu należy sprawdzić, czy produkt jest skonfigurowany prawidłowo dla 
danego zastosowania. 
 

 
OSTRZEŻENIE 

OSTRZEŻENIE: Generatory i ich akcesoria pracują pod wysokim napięciem. 

Po zdjęciu pokryw mogą występować niebezpieczne napięcia. Podczas serwisowania tego 
urządzenia wykwalifikowany personel musi zachować szczególną ostrożność. 

Płytki drukowane, punkty testowe i napięcia wyjściowe również mogą znajdować się 
powyżej (poniżej) masy obudowy. 
 
Konstrukcja izolacji zewnętrznej musi być taka, aby przewyższała maksymalne napięcia 
impulsowe generatora. 

 
 
Montaż i konserwację generatorów impulsów może wykonywać tylko wykwalifikowany personel, który zna 
zagrożenia występujące w generatorach impulsów. 

Upewnić się, że uziemienie linii zasilania prądem zmiennym jest prawidłowo podłączone do złącza wejściowego 
urządzenia lub obudowy szafy zasilającej. Podobnie, inne linie uziemienia zasilania, w tym linie uziemienia 
urządzeń aplikacyjnych i konserwacyjnych, muszą być prawidłowo uziemione ze względu na bezpieczeństwo 
personelu i sprzętu. 

Przed podłączeniem lub odłączeniem jakiegokolwiek kabla należy zawsze upewnić się, że zasilanie wejściowe 
AC jest odłączone od napięcia. 

Użytkownik musi upewnić się, że wyjściowe linie zasilające są odpowiednio oznakowane pod względem 
zagrożeń bezpieczeństwa oraz że wyeliminowano wszelki przypadkowy kontakt z niebezpiecznym napięciem. 
Zabezpiecz się przed ryzykiem porażenia prądem podczas kontroli otwartej pokrywy, nie dotykając żadnej części 
obwodów elektrycznych. Nawet po wyłączeniu zasilania, kondensatory mogą zachować ładunek elektryczny. 
Podczas sprawdzania otwartej pokrywy należy używać okularów ochronnych, aby uniknąć obrażeń ciała 
spowodowanych nagłą awarią podzespołów. 
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Ani AMETEK CTS GmbH, ani żaden z oddziałów handlowych nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobowe, 
materialne lub niematerialne, straty lub uszkodzenia, które wynikają z niewłaściwego użytkowania sprzętu i 
akcesoriów. 
 

 
UWAGA 

UWAGA: Personelowi wyposażonemu w stymulator serca nie wolno obsługiwać 
urządzenia ani zbliżać się do układu testowego w trakcie wykonywania testu. 

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

 

1.5. Kwalifikacje personelu  
Generator może być obsługiwany wyłącznie przez autoryzowanych i przeszkolonych specjalistów posiadających 
szczegółową wiedzę na temat międzynarodowych, krajowych lub producenckich standardów testowych. 

 

1.6. Kontrola przed użyciem  

1.6.1. Uszkodzenia spowodowane przez przesyłkę  
Instrument został przetestowany przed wysyłką i był starannie zapakowany na palecie transportowej. Każdy 
karton jest oznaczony szczegółowym spisem zawartości. 

Przed uruchomieniem urządzenia należy sprawdzić, czy nie doszło do uszkodzeń, które mogły powstać podczas 
transportu. Sprawdzić każdy pojemnik, jak również sam generator. W przypadku uszkodzeń fizycznych należy 
skontaktować się z producentem przed uruchomieniem urządzenia. 

 

 
Rysunek 1- Dostawa stojaka 

 

    
Rysunek 2- Dostawa systemu 

 
Rysunek 3- Wysyłka pojedynczego urządzenia 

 

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

 
Rysunek 4- Wymagania dotyczące zasilania 

 
Najpierw należy sprawdzić, czy przełącznik napięcia 115 V / 230 V 
znajduje się w odpowiednim miejscu! 
Do urządzeń 115 VAC nie wolno podłączać napięcia 230 VAC. 
Skutkiem tego może być poważne uszkodzenie urządzenia. 

 

 
Rysunek 5- Wybór napięcia 

 

Jeżeli zasilanie urządzenia klasy I jest dostarczane przez autotransformator, który jest podłączony do wyższego 
napięcia zasilania, podstawa autotransformatora musi być podłączona do przewodu neutralnego sieci zasilającej.  

Urządzenia klasy I, które są dostarczane z trójfazowym przewodem zasilającym, mogą być podłączane wyłącznie 
do gniazda z uziemieniem. Nie wolno rozłączać ani w inny sposób przerywać połączenia z uziemieniem. 

Każde przerwanie lub rozłączenie połączenia z uziemieniem ochronnym wewnątrz lub na zewnątrz urządzenia 
może spowodować porażenie prądem.  

Łączenie różnych urządzeń ze sobą lub z komputerem osobistym w celu zdalnego sterowania może odbywać się 
wyłącznie za pomocą kabli zalecanych i/lub dostarczonych przez producenta. 

  

1.8. 3-fazowe linie zasilające EUT  
Złącza dla 3-fazowych linii zasilających EUT na urządzeniach realizowane są za pomocą złączy CEE. 
 
Podczas instalacji należy zwrócić uwagę na dokładne podłączenie odpowiednich wtyczek.  
Ważne jest bezpośrednie połączenie pomiędzy punktem neutralnym i PE z zasilacza. W przeciwnym razie 
wystąpią problemy z pływającym neutralnym punktem gwiazdowym i niedogodności lub zakłócenia podczas 
testu.  
 
Na rysunkach pokazano prawidłowe odwzorowanie wtyków złącz CEE. 
 
  

 
Rysunek 6- Złącze żeńskie 

 

 
Rysunek 7- Złącze męskie 
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1.9. Bezpiecznik dla zasilania EUT  

Generatory impulsów nie mają wbudowanego bezpiecznika dla zasilania EUT. W zakresie odpowiedzialności 
użytkownika jest zabezpieczenie zewnętrznego EUT dla prądu znamionowego. 

 
UWAGA 

UWAGA: Konstrukcja bezpiecznika zewnętrznego musi być zgodna z poniższymi zasadami: 

 - wymiar bezpiecznika musi być równy lub mniejszy niż znamionowy prąd EUT podłączonego 
generatora testowego 

 - bezpiecznik musi być zaprojektowany do ochrony podłączonego urządzenia EUT w 
przypadku awarii 
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2. Funkcje bezpieczeństwa  

Obszar badań musi być zorganizowany w taki sposób, aby mogły do niego wchodzić tylko osoby zaangażowane 
w badanie. W przypadku gdy obwód bezpieczeństwa jest używany do kontroli całego obszaru, musi być użyty 
dodatkowy styk blokujący, aby bezpośrednio chronić operatora przed kontaktem z DUT.  
W czasie badania nie wolno dotykać DUT ani żadnych kabli czy akcesoriów. Podczas pracy na DUT procedura 
badania musi zostać przerwana, a DUT odłączony od sieci zasilającej. 
Urządzenia sprzęgające nie posiadają wbudowanych funkcji bezpieczeństwa, ponieważ funkcje te są 
zintegrowane w generatorach. 

2.1. Obieg bezpieczeństwa  
Obwód bezpieczeństwa wyłączy wysokie napięcie i przycisk TEST ON urządzenia. 
 

2.1.1. Obwód bezpieczeństwa dla 200, seria  
Obwód bezpieczeństwa jest zasilany napięciem 24VDC i odłącza wewnętrzne 
zasilanie sterownika wysokonapięciowego. Do okablowania zewnętrznego 
należy użyć skrętki ekranowanej (prąd maks. 2A).  
Zasilanie EUT nie zostanie odłączone, gdy obwód bezpieczeństwa jest 
otwarty. Aby odłączyć zasilanie EUT, użytkownik musi zaprojektować 
specjalny obwód elektryczny. 

  

Rysunek 8- Obwód 
bezpieczeństwa 

 Urządzenia bez obwodu bezpieczeństwa:  
 ISO Generatory: PFM 200, PFS 200, RCB 200, RDS 200, VDS 200, AutoWave, AMP200 (12V) 

 

2.1.2. Lampa ostrzegawcza serii 200    

EUT musi być testowany w skrzynce bezpieczeństwa lub w obszarze 
chronionym. W ekstremalnych warunkach DUT może eksplodować lub zapalić 
się. 
Dostępne funkcje "Obwód bezpieczeństwa" i "Lampa ostrzegawcza" mogą być 
wykorzystane do zapewnienia dodatkowej ochrony operatora. 

Funkcja 
Aktywny:  przycisk Test ON jest zwolniony i obwód bezpieczeństwa jest 

zamknięty. 
Nieaktywne:  Test ON jest wyłączony lub obwód bezpieczeństwa jest 

otwarty. 

 

Rysunek 9- Lampka ostrzegawcza 

 
  
Ten beznapięciowy styk może być wykorzystany do przełączania 
zewnętrznych lamp ostrzegawczych lub innych urządzeń zabezpieczających. 
W celu odfiltrowania zakłóceń, do obwodu podłączone są dwa kondensatory 
typu Y 2,2nF 250V. 

Max. Moc:  230V AC/DC, 6A 
Generatory:  LD 200 M, LD 200N, UCS 200M, UCS 200N 

  
  

Rysunek 10- Schemat połączeń 
Lampka ostrzegawcza 

2.1.3. Uziemienie urządzeń  
Earth Bolt, Kiedy jest wyposażony 

Generatory muszą być uziemione do referencyjnej płaszczyzny uziemienia. Generalnie, generatory są 
wyposażone w metalowy kołek uziemiający (8 mm x 30 mm lub 18,5 mm x 22 mm) z tyłu urządzenia. 
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3. Badanie i środki ostrożności  

Wszystkie testy produkowane przez generatory EMC są testami odporności sprzętu elektronicznego lub urządzeń. 
Testy te są potencjalnie niebezpieczne dla operatora. Odpowiedzialność za uniknięcie krytycznych awarii i 
zagrożeń dla środowiska i operatora spoczywa na użytkowniku.  

Należy przestrzegać krajowych i międzynarodowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa ludzi.  

Osoby z pewnymi dolegliwościami zdrowotnymi (np. z rozrusznikiem serca lub podobnymi urządzeniami) nie 
powinny brać udziału w badaniach.  

Długie linie zasilające EUT mogą wypromieniowywać energię, która może zakłócać pracę innych przyrządów 
niezwiązanych z generatorem. Użytkownik jest odpowiedzialny za określenie, czy w danym obszarze należy 
przeprowadzić testy odporności. 
 
Generator i zasilacze napięcia sprzęgania/odsprzęgania muszą być uziemione i podłączone do płaszczyzny 
odniesienia.  
 

3.1. Standardowe testy i przeszkoleni operatorzy  
Operatorzy muszą przeczytać i zrozumieć producenta lub międzynarodową normę, która ma być zastosowana. 
 
Niniejszy dokument nie zastępuje dogłębnego zrozumienia normy i DUT, które jest wymagane do prawidłowego, 
zgodnego z normą testowania. Urządzenia powinny być używane wyłącznie przez przeszkolonych operatorów. 
 

3.2. Środki ostrożności, które należy podjąć  

Obszary testowe EMC i wysokiego napięcia muszą być zawsze zasilane z odłączonego i dobrze znanego źródła 
zasilania. 

Odsprzęganie może być realizowane poprzez  
 - filtrowanie 
 - lub przez zastosowanie transformatora izolującego 

W przypadku stosowania transformatorów separacyjnych, urządzenia zabezpieczające przed prądem 
uszkodzeniowym zazwyczaj nie działają. 

Obszary testowe EMC i wysokiego napięcia muszą zawsze mieć jasno określoną strategię uziemienia. Wszystkie 
sprzęgające/odsprzęgające napięcia wysokiej mocy oraz wszystkie sieci LISN muszą być ściśle i bezpiecznie 
połączone z płaszczyzną odniesienia uziemienia zestawu testowego. 

Zapewnić prawidłowy przepływ prądu do generatora. Brakujące połączenia mogą powodować bardzo wysokie 
napięcia i stanowić zagrożenie dla zdrowia. Dlatego należy bezwzględnie stosować płaszczyzny odniesienia 
uziemienia, które są połączone z uziemieniem ochronnym. 

3.3.Awarie  i  uszkodzenia  
Jeżeli zostanie stwierdzone, że bezpieczna praca urządzenia z powodu awarii lub dużego obciążenia nie jest już 
możliwa, należy odłączyć napięcie zasilające i zabezpieczyć urządzenie przed niezamierzonym użyciem.  

Niebezpieczne działanie określa się w następujący sposób: 
• urządzenie wykazuje widoczne uszkodzenia 
• sprzęt nie działa 
• urządzenie zostało poddane poważnym naprężeniom podczas transportu  
• sprzęt był przechowywany w nieodpowiednim środowisku przez dłuższy czas. 

Zawsze należy kierować się zdrowym rozsądkiem przy określaniu, czy urządzenie nie jest niebezpieczne w 
użytkowaniu. 
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3.4. Sieci sprzęgające  
• Sieć sprzęgająca w większości przypadków nie posiada włącznika/wyłącznika oraz wewnętrznego 

bezpiecznika zasilania EUT. Jest to spowodowane różnymi regulacjami prawnymi w poszczególnych krajach. 
Badane urządzenie musi być zabezpieczone przez użytkownika w odpowiedni sposób. Opcjonalnie mogą 
być wbudowane specjalne adaptery i przełączniki, ale użytkownik musi określić te specjalne rozwiązania. 

• Generatory i urządzenia sprzęgające muszą być uziemione i podłączone do masy odniesienia. 

• W celu sprzężenia impulsów z liniami, należy ustawić ścieżkę sprzężenia. 

• Jeśli linia nie ma być sprzężona, konieczne jest odłączenie lub wyłączenie tej ścieżki sprzężenia. 

• Częścią składową dostawy są specjalne bezpieczne kable adapterowe. 
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3.4.1. Zakłócenia w środowisku   
 

 
UWAGA 

UWAGA: Generatory zakłóceń AMETEK CTS są urządzeniami, które funkcjonalnie emitują 
zakłócenia elektromagnetyczne podczas testu (np. ESD, EFT, przewodzone RF, itp.). Dlatego 
nie można wykluczyć zakłóceń w środowisku. 

 
Użytkownik jest zobowiązany do stosowania odpowiedniego środowiska testowego w celu 
zminimalizowania wpływu na środowisko. Może to wymagać zastosowania odpowiedniego 
ekranu lub przeprowadzenia badań w osłoniętym pomieszczeniu. 
 
Następnie podczas badania należy zwrócić uwagę, czy w pobliżu nie ma żadnych zakłóceń, 
takich jak (przekaźniki przełączające lub napędy z przetwornikami częstotliwości itp.), które 
mogłyby wpłynąć na przebieg badania poprzez swoją emisję. 

 

3.5. Testowanie  
Generator może być obsługiwany lokalnie z panelu przedniego lub zdalnie z komputera. 
Gdy konieczne jest obserwowanie EUT podczas badania, wygodniejsze może być działanie lokalne. Tester jest 
bliżej EUT i dlatego szybciej można wyłączyć generator testowy w przypadku awarii EUT. 
Gdy komputer ulegnie awarii, do wyłączenia testu należy użyć przycisku Test On na froncie generatora lub 
wejścia Fail 1.  
 

3.5.1. Środki ostrożności  
 
Obszar testowy musi być zabezpieczony tak, aby mógł do niego wejść tylko upoważniony personel testowy. 
Samodzielna praca przy wysokich napięciach jest niebezpieczna. 
Wysokie napięcie musi być wyłączone, gdy nikt nie jest obecny. 
Podczas badania nie wolno dotykać EUT, kabli ani akcesoriów.  
Upewnij się, że wszystkie połączenia wysokonapięciowe są odpowiednio zaizolowane, aby zapobiec 
przypadkowemu dotknięciu przez Ciebie lub sąsiednich współpracowników. 
Trzymaj jedną rękę w kieszeni podczas sondowania obwodów wysokiego napięcia lub rozładowywania 
kondensatorów. Zmniejsza to niebezpieczeństwo dotknięcia wysokiego napięcia obiema rękami. 
Podczas pracy na EUT procedura badania powinna zostać przerwana, a EUT odłączony od źródła napięcia.   
EUT musi być testowany w pojemniku bezpieczeństwa lub w obszarze chronionym. W ekstremalnych warunkach 
EUT może się zapalić lub eksplodować w wyniku wewnętrznego uszkodzenia. 
 

3.6. Zagrożenie od EUT  
 

 
OSTRZEŻENIE 

OSTRZEŻENIE: Testowane urządzenie może ulec uszkodzeniu i zapalić się pod wpływem 
przyłożonego sygnału testowego. 

Należy wziąć pod uwagę energię zmagazynowaną wewnątrz symulatora badań. Energia ta 
może zniszczyć lub uszkodzić EUT nawet wtedy, gdy EUT działa w normalnych warunkach. 

 

 
OSTRZEŻENIE 

OSTRZEŻENIE: Ruchome części mogą poruszać się w nieoczekiwany sposób z powodu 
zakłóceń spowodowanych przez przyłożony sygnał. 

Nigdy nie zbliżaj się do zestawu testowego, który wykorzystuje siłowniki lub silniki 
elektryczne podczas przebiegu testu! 
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Dlatego operator powinien podjąć następujące środki ostrożności:  

Gdy tylko EUT przestaje działać zgodnie z przeznaczeniem, badanie zostaje natychmiast przerwane.  
W przypadku uszkodzenia wewnętrznego, operator może być narażony na działanie sygnałów wysokiej 
częstotliwości o dużej mocy (do 75 W i więcej) w dowolnym miejscu EUT.  
Kable i złącza mogą zostać przeciążone przez wysokie napięcia lub energie.  
Ze względu na wewnętrzne uszkodzenia elementów może dojść do pożaru i/lub eksplozji.  
Niezamierzone użycie EUT może spowodować niebezpieczne sytuacje w pobliżu obszaru testowego. 
Użytkownik jest odpowiedzialny za prawidłowe zabezpieczenie EUT. Badane urządzenie należy zabezpieczyć w 
taki sposób, aby nie powstawały warunki niebezpieczne. 
Niektóre generatory, takie jak PFM i PFS serii 200, nie generują same z siebie wysokiego napięcia.  Niemniej 
jednak, DUT o dużej indukcyjności będzie sam generował wysokie napięcie z powodu procesów przełączania we 
wszystkich generatorach, lub podczas ich włączania i wyłączania za pomocą serii 200.  
 

 
UWAGA 

UWAGA: Nigdy nie dotykaj EUT lub czegokolwiek podłączonego do EUT podczas testu! 

 

Nigdy nie zbliżaj się do EUT lub czegokolwiek podłączonego do DUT podczas testu! 

Należy bezwzględnie przestrzegać i stosować się do wszystkich wymogów bezpieczeństwa. 
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4. Elementy obsługi, wskazania, interfejsy  

4.1. Widok z przodu Autowave  
 

 
 

 

 
 

1 Dioda LED włączona 7 Kursor "← " " → 
2 Działanie diod LED 8 Ustawienia 
3 Wyzwalacz LED 9 Wskaźnik LED kanałów wyjściowych 1...4 
4 Tryb 10 Wskaźnik LED kanałów wejściowych 1...2 
5 Start  11 Kanał wejściowy 1 i 2 (opcja) 
6 Przestań 12 Wyświetlacz 

 
 
 

1 Dioda LED włączona 
Wskazuje stan "power on".  

2 Działanie diod LED 
Wskazuje stan bieżącego odtwarzania lub pomiaru. 

3 Wyzwalacz LED  
Sygnalizuje zdarzenie wyzwolenia ręcznego, zewnętrznego lub zdalnego oraz początek sekwencji. 

4 Tryb 
Przełączanie pomiędzy głównymi menu Wavegenerator, Waverecorder i Wavemanager 

5 Start 
Rozpocząć lub kontynuować przebieg lub pomiar Arb. 

6 Przestań 
Zatrzymuje trwający test lub pomiar. Wyjście z funkcji odtwarzania lub nagrywania.  

7 Kursory  
Do przewijania w menu i zwiększania/zmniejszania wartości. 

8 Ustawienia 
Menu konfiguracji urządzenia 

9 Wskaźnik LED kanałów wyjściowych 1...4 
Wskazuje aktywne kanały wyjściowe. 

10 Wskaźnik LED kanałów wejściowych 1...2 
Wskazuje stan / aktywność kanałów pomiarowych 1 i 2 

11 Kanały wejściowe 1 i 2  
Kanały wejściowe dla sygnałów pomiarowych, wejście max 200V pkpk.  
Dostępne tylko w niektórych modelach. 

12 Wyświetlacz 
Wyświetlacz LCD 2 linie / max. 40 znaków każda. 
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4.2. Widok z tyłu Autowave  
  

 
 

  
 

1 Kanały wyjściowe 1...4 8 Bezpiecznik F2 AC 1A 
2 Porty "FRAME-BUS" 9 Zasilanie sieciowe 90V - 250VAC 
3 Port CAN 10 Wyzwalanie IN1 / IN2 
4 Port Ethernet 11 Wyzwalanie OUT1 / OUT2 
5 Port USB 12 Monitor DUT 
6 Port GPIB / IEEE 488 13 Wejście DC 12 - 32V 
7 Bezpiecznik F1 DC 3.15A 14 Wyłącznik zasilania sieciowego 

 

1 Kanały wyjściowe 1...4 
Wtyk wyjściowy BNC do sterowania zewnętrznymi źródłami prądu stałego. Zakres wyjściowy: ±10V 

2 "Porty "FRAME-BUS 
Wewnętrzna magistrala komunikacyjna i sterująca EM Test. Magistrala łańcuchowa z 15 pinowym kablem 
DSub (m/f)  

3 Port CAN 
Port CAN-BUS nie jest jeszcze obsługiwany. 

4 Port Ethernet 
 
Auto-negocjacja 10Mbit/s lub  
100Mbit/sPrzypisanie pinów 
: 1: TXD+ // 2:TXD- // 3:RXD+ // 4:RXD- 

5 Port USB 
Do transferu danych z lub do pamięci przenośnej. Brak interfejsu komunikacyjnego! 

6 Port GPIB 
Interfejs komunikacji równoległej IEEE488 

7 Bezpiecznik F1 DC 3.15A 
Bezpiecznik do zasilacza prądu stałego (3.15A wolny / 5x20mm) 

8 Bezpiecznik F2 AC 1A 
Bezpiecznik do zasilania ac (1A wolny / 5x20mm) 

9 Zasilanie sieciowe 90-250VAC 
Wejście zasilania o szerokim zakresie, 90 - 250VAC / 1A 

10 Trigger IN1 / IN2 
Wejście wyzwalające do wyzwalania zdarzeń, np. start testu / stop testu 
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11 Wyzwalacz OUT1 / OUT2 
Wyjście wyzwalające do wyzwalania zdarzeń (maks. 24V/100mA pull-up, wymagane zewnętrzne źródło 
napięcia stałego) 

12 Monitor DUT 
Monitor do wykrywania awarii. Funkcja wybierana w oprogramowaniu. 

13 Wejście DC 12 - 32V 
Złącza do zasilania prądem stałym, np. z akumulatora samochodowego 

14 Wyłącznik zasilania sieciowego 
Włącznik zasilania generatora. System potrzebuje ok. 30 sekund na uruchomienie. 
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4.2.1. AMP 200Nx widok z przodu  
 
 

 
 

 
1 TEST WŁĄCZONY 7 Wyjście 2-przewodowe 
2 Dioda LED włączona 8 Wyjście współosiowe 
3 LED Fail 9 Wskazanie wyjścia koncentrycznego 
4 Wejście pomiarowe 10 Sygnalizacja wejścia cęgów prądowych 
5 Wskazanie wejścia pomiarowego 11 Wejście cęgowe prądowe 
6 Wskazanie wyjścia 2-przewodowego   

 

1 Test włączony 
Aby włączyć wyjście wzmacniacza. Włączyć po włączeniu zasilania (dioda zasilania "2" świeci się, nie miga). 

2 Dioda LED włączona 
Podświetlana dioda LED sygnalizuje stan włączenia zasilania / gotowości do pracy. 

3 LED Fail 
Wskazuje aktualne awarie, takie jak nadmierna temperatura, obwód bezpieczeństwa itp. 

4 Wejście pomiarowe 
Port wejściowy dla woltomierza selektywnego częstotliwości. Sygnał wejściowy max 200V pkpk / 10-250kHz 

5 Wskazanie wejścia pomiarowego 
Dioda LED świeci się, gdy trwa pomiar na wejściu pomiarowym.  

6 Wskazanie wyjścia 2-przewodowego 
Dioda LED świeci, jeśli wyjście jest w użyciu (wybrane) 

7 Wyjście 2-przewodowe 
2 przewody wtyczki bananowe wyjście z wzmacniacza 

8 Wyjście współosiowe 
Wyjście typu wtyk 4N z wzmacniacza 

9 Wskazanie wyjścia koncentrycznego 
Dioda LED świeci, jeśli używane jest wyjście koncentryczne (wybrane) 

10 Sygnalizacja wejścia cęgów prądowych 
Dioda LED miga, gdy trwa pomiar cęgami prądowymi (wybrane) 

11 Wejście cęgowe prądowe 
Wejście BNC dla miernika prądu z selektywną częstotliwością. Sygnał wejściowy max 10V pkpk / 10-250kHz 
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4.3. AMP 200Nx widok z tyłu  
 

 
 

 
1 Porty "FRAME-BUS" 7 Wentylacja 
2 Uziemienie odniesienia 8 Bezpiecznik sieciowy 
3 Sygnał OUT 9 Obwód bezpieczeństwa 
4 CH 1 IN 10 Wejście sieciowe 
5 CH 2 IN 11 Włącznik zasilania 
6 Przesunięcie OUT 12 Przełącznik sieciowy 115V / 230V 

 
 

1 Porty "FRAME-BUS" 
EM Test wewnętrznej 15 pinowej magistrali komunikacyjnej i sterującej DSub. 

2 Uziemienie odniesienia 
Podczas testów należy podłączyć do płaszczyzny odniesienia. 

3 Sygnał na zewnątrz 
Wyjście do źródła prądu stałego, zwykle VDS200x. 

4  CH 1 IN 
-10V / +10V wejście BNC 

5  CH 2 IN 
-10V / +10V wejście BNC 

6 Offset Out 
-10V / +10V sygnał wyjściowy z wewnętrznego wzmacniacza  

7 Wentylacja 
W celu zapewnienia przepływu powietrza należy umieścić urządzenie w odległości co najmniej 20 cm od ściany 
lub innych przeszkód. 

8 Bezpiecznik sieciowy 
10-16 AT w zależności od napięcia zasilania 

9 Obwód bezpieczeństwa 
Pętla bezpieczeństwa 12V do zamykania / przerywania zasilania wzmacniacza 

10 Wejście główne 
115VAC / 230VAC 

11 Wyłącznik sieciowy 
Włączyć, aby aktywować urządzenie. Dioda LED Power na froncie miga do momentu, gdy urządzenie jest 
gotowe do pracy. 

12 Przełącznik sieciowy 
115V / 130V w zależności od dostępnej sieci zasilającej 
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4.4. PFM 200Nx widok z przodu  
 
 

 
 
 
 
 

1 Przycisk "TEST ON" 6 Port BNC monitora 
2 LED Zasilanie włączone 7 Wyjście wyzwalające BNC 
3 LED Fail 8 Wejście wyzwalające BNC 
4 Wejścia linii danych L1 - L16 9 Zasilanie testowe DUT LOW 
5 Wyjścia linii danych L1 - L16 10 Zasilanie testowe DUT HIGH 
    

 
 

1 Przycisk "TEST ON" 
Naciśnij przycisk "TEST ON", aby włączyć testowanie  

2 LED Zasilanie włączone 
Świeci się, gdy urządzenie jest włączone i wciśnięty jest przycisk TEST ON. 

3 LED Fail 
Świeci się, gdy PFM 200N wykryje błąd.  

4 Wejścia linii danych L1 - L16 
16-pinowe wejście do testowania linii danych. Górny rząd: sygnał wysoki; dolny rząd: sygnał powrotny / niski 
(GND) 

5 Wyjścia linii danych L1 - L16 
16-pinowe wejście do testowania linii danych. Górny rząd: sygnał wysoki; dolny rząd: sygnał powrotny / niski 
(GND) 

6 Monitor 
Monitorowanie sygnału wyjściowego DUT. Stosunek 1:20, Amplituda 10 Vpp, ± 5 V 

7 Wyjście wyzwalacza 
Wyjście wyzwalające BNC (12 V poz. zbocza) dla zewnętrznych urządzeń pomiarowych, np. oscyloskopu 

8 Wyzwalacz IN 
Wejście wyzwalające do sterowania wyzwalaniem łączników. Sygnał (zbocze ujemne 5 V), opóźnienie ok. 100 
µs 

9 Zasilanie testowe DUT LOW 
Wyjście DUT LOW (GND) 

10 Zasilanie testowe DUT HIGH 
Wyjście DUT HIGH (sygnał). Część bananowa 4mm do 32A 
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4.5. PFM 200Nx widok z tyłu  
 
 

           
 

 
 

1 PF1 IN, wejście zasilania DUT Wysoki 5 Interfejs magistrali ramowej 
2 PF1 IN, wejście zasilania DUT Niski 6 Wejście zasilania sieciowego i bezpiecznik 
3 Odniesienie Ziemia 7 Przełącznik zasilania ON/OFF 
4 Wentylator chłodzący   

 
 

1 PF1 IN, Niskie wejście zasilania DUT (VDS) 
Wejście sygnału o niskim poziomie (GND) ze źródła prądu stałego. 

2 PF1 IN, wysokie wejście zasilania DUT (VDS) 
Sygnał wejściowy wysokiego poziomu z źródła prądu stałego. Maks. sygnał ±100V. Część bananowa 4mm 
do 32A. 

3 Odniesienie Ziemia 
Podczas testów generator musi być podłączony do płaszczyzny / punktu uziemienia odniesienia. 

4 Wentylator chłodzący 
W celu zapewnienia przepływu powietrza należy umieścić urządzenie w odległości co najmniej 20 cm od ściany 
lub innych przeszkód. 

5 Interfejs magistrali ramowej 
EM Test wewnętrznej 15 pinowej magistrali komunikacyjnej i sterującej DSub. 

6 Wejście sieciowe i bezpiecznik 
Szerokozakresowe wejście sieciowe 100 V - 265 VAC, 50/60 Hz. Podłączenie 2x 2AT  

7 Wyłącznik zasilania 
Włączanie/wyłączanie generatora prądu 
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4.6. RDS 200Nx widok z przodu  
 

 
 

1 Wyświetlacz 4 OT LED Nadmierna temperatura 
2 Dioda LED napięcia/prądu 5 EUT Wyjście zasilania testowego 
3 OV LED przepięcie (wejście analogowe)   

 

1 Wyświetlacz  
Wskazanie napięcia i prądu wyjściowego  

2 Dioda LED napięcia/prądu 
Wskazuje regulację napięcia (zielony), ogranicznik prądu (czerwony).  

3 LED OV (przepięcie) 
Sygnalizacja przepięcia na wejściu analogowym (0-10V DC) 

4 LED OT (overtemperature) 
Sygnalizuje nadmierną temperaturę urządzenia. Napięcie wyjściowe zostanie wyłączone. 

5 Zasilanie testowe EUT 
Wyjście sygnału, max. 16V / 10A 
 
 

4.7. RDS 200Nx widok z tyłu  
 

 

 
 

 
1 Wejście analogowe 0 - 10V 3 Złącze 
2 Test wyjścia zasilania z tyłu 4 Włącznik zasilania z 

bezpiecznikiem 
1 Wejście analogowe 0-10V 

Wejście dla zewnętrznego generatora Arb. Zakres sygnału 0-10V (wzmocnienie wyjścia 1.6), zakres 
częstotliwości 0-5kHz  

2 Wyjście zasilania testowego 
Wyjście sygnałowe, max. 16V / 10A (na równi z panelem przednim) 

3 Złącze 
Do użytku wewnętrznego, nie dotykać! Nie wszystkie modele posiadają to złącze. 

4 Przełącznik zasilania 
Szerokozakresowe wejście sieciowe 100 V - 265 VAC, 50/60 Hz. Podłączenie 2x 4AT 
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5.    Obsługa  

5.1. Rozpocznij  
 
Podłączyć wszystkie przewody zgodnie z odpowiednimi ustawieniami próbek (patrz następna strona) i zgodnie z 
wymaganiami dla standardowych testów. Włącz zasilanie wszystkich jednostek i aktywuj TEST ON, jeśli jest 
dostępny.  
W każdym generatorze wybrać odpowiedni interfejs komunikacyjny dla oprogramowania. 
 
Po zainstalowaniu i podłączeniu oprogramowania, skonfigurowaniu urządzenia, przejdź do trybu online. 
Przejdź do odpowiedniego standardu i uruchom test. 
 
 
Konfiguracja urządzenia i interfejs Przejdź do trybu online 

  
  
Przejdź do standardu  Uruchomić test naciskając "Start". 

  
 
 
Uwaga: Przycisk Test On musi być aktywowany w urządzeniach, które go posiadają, aby można było rozpocząć 
test. Test rozpocznie się natychmiast, bez konieczności dalszej interwencji użytkownika. 
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5.2. Przykłady konfiguracji testu  
 
Konfiguracja badania powinna być przeprowadzona w ścisłej zgodności z normą.  Poniżej przedstawiono typowe 
przypadki użycia.   

 
Przykładowe ustawienia testowe dla AMP 200Nx Przykładowa konfiguracja testowa dla PFM 200Nx 

  
  

Test Setup Przykładowy generator przebiegu sygnału Przykładowa konfiguracja testowa dla generatorów 
kształtu fali sygnału i stanów przejściowych 
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5.3. Testy z zaciskami i innymi łącznikami.  
Należy pamiętać, że zaciski sprzęgające, zgodnie z normą, muszą być podłączone i zazwyczaj regulowane ze 
względu na straty. Powinny być one stosowane tylko zgodnie z normą. 
 
 

OSTRZEŻENIE 
 

OSTRZEŻENIE: Zaciski sprzęgające są niebezpieczne w dotyku i nie wolno się do nich 
zbliżać podczas jazdy próbnej! 

 
 
5.3.1. Akcesoria do weryfikacji 
Sprawdź w arkuszu danych akcesoria do weryfikacji.  Tylko oryginalne akcesoria AMETEK CTS i EM Test są 
obsługiwane.  Zapoznaj się z normą dotyczącą właściwego użycia i kiedy weryfikacja musi mieć miejsce. 
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6. Konserwacja, regulacja, wymiana części  
 

OSTRZEŻE
NIE 

 

OSTRZEŻENIE: Wewnątrz nie ma części nadających się do serwisowania przez 
użytkownika. 

Wewnątrz obudowy generatorów występuje niebezpieczne napięcie. Konserwacja może być 
wykonywana wyłącznie przez wykwalifikowanych techników serwisowych.  

 
 
Generatory nie zawierają żadnych części ani podzespołów wymagających specjalnej konserwacji.  

Konserwacja elektryczna może być wykonywana tylko przez doświadczonych i specjalnie przeszkolonych 
techników. Generalnie, standardowa konserwacja wymaga jedynie okresowego czyszczenia przyrządu, 
weryfikacji i kalibracji określonych parametrów.  

• Podczas zdejmowania pokrywy lub innych części urządzenia może dojść do odsłonięcia części pod wysokim 
napięciem.  Wysokie napięcie jest potencjalnie śmiertelne. 

• W przypadku serwisowania, naprawy, regulacji lub wymiany części, generator musi być odłączony od 
wszystkich źródeł zasilania przed zdjęciem pokryw.  

• Użytkownik nie ma prawa zmieniać ani modyfikować żadnego generatora EM TEST / TESEQ. Do napraw i 
serwisu należy używać wyłącznie oryginalnych części i podzespołów EM TEST / TESEQ. AMETEK CTS nie 
ponosi odpowiedzialności za wypadki lub urazy spowodowane użyciem części lub komponentów nie 
sprzedawanych przez AMETEK CTS.  

• Konserwacja i serwis mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych techników serwisowych, 
którzy są przeszkoleni i zaznajomieni z niebezpieczeństwami związanymi z serwisowaniem generatora.  

• Do wymiany należy używać wyłącznie bezpieczników o prawidłowym napięciu i natężeniu podanym przez 
producenta. Naprawa bezpieczników jest niedozwolona. 

 

6.1. Utylizacja urządzeń  
 

 

Przy utylizacji urządzeń elektronicznych należy uwzględnić przepisy obowiązujące w danym kraju. 
Sprzęt należy dostarczyć do wyspecjalizowanego centrum zbiórki odpadów.  

Urządzenia EM TEST i Teseq mogą być zwrócone do AMETEK CTS w Szwajcarii lub do ich 
agencji w celu odpowiedniej utylizacji. Alternatywnie, urządzenia mogą zostać przekazane do 
wyspecjalizowanego przedsiębiorstwa zajmującego się utylizacją urządzeń elektronicznych. 

 
Szczegóły dotyczące użytych materiałów i komponentów 

• Wbudowane kondensatory nie zawierają polichlorowanych bifenyli (PCB). 
• Baterie zapasowe i akumulatorki należy utylizować oddzielnie. 
 

6.2. Kalibracja i weryfikacja  
 
Kalibracja powinna być wykonywana regularnie w oparciu o wewnętrzną politykę użytkownika. AMETEK CTS 
zaleca kalibrację co roku. 
 
Weryfikacja musi być przeprowadzana regularnie, zgodnie z obowiązującą normą.  Szczegóły dotyczące 
regularnej weryfikacji można znaleźć w odpowiedniej normie. 
 
Do kalibracji i weryfikacji impulsów napięciowych zaleca się stosowanie adapterów kalibracyjnych. 
Kalibracja odbywa się przez cały czas bez zasilania sieciowego na wyjściu do kalibracji. Dlatego należy ściśle 
przestrzegać poniższych ostrzeżeń. 
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