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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 połączony efekt napięcia normalnego i napięcia 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 wyłącznie 
kabli 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 do 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 

 

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. 
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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, 6AGeneratory 
:  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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3.5. 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. 

 

3.6. 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.  
 

3.6.1. 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. 
 

3.7. 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! 

 

Dlatego operator powinien podjąć następujące środki ostrożności:  

Gdy tylko EUT przestaje działać zgodnie z przeznaczeniem, badanie zostaje natychmiast przerwane.  
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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 serii 200  
Wiele z generatorów serii 200, takich jak UCS, LD, PFS, VDS, MPG, jest wbudowanych w obudowę 19", korzysta 
ze wspólnego panelu przedniego sterowania i ma duży wyświetlacz. Elementy obsługi jak i złącza są podobne, 
ale nie wszystkie złącza, wejścia i wyjścia oraz interfejsy są dostępne we wszystkich generatorach. 
Poniższy opis odnosi się do generatora UCS 200Nx. 
 

4.1. Widok z przodu urządzenia 19"    
 

 
 

 
1 Wyświetlacz 8 TRIGGER 
2 Klawisze funkcyjne "F1...F7" 9 Wyjście impulsowe HV 50 ohm 
3 TEST WŁĄCZONY 10 Złącze uziemienia do weryfikacji 
4 Pokrętło (Inc / Dec) 11 Przełącznik baterii LED 
5 Przyciski kursora "← " i "→ " 12 LED Impuls na wyjściu + 
6 WYJŚCIE 13 Impulsy LED Burst 3a/3b 
7 ESC 14 ZASILANIE TESTOWE 

 

1 Wyświetlacz 
Wszystkie funkcje i parametry są wyświetlane (8 linii z maks. 40 znakami). 

2 Przyciski funkcyjne "F1 ... F7" 
Parametry i funkcje, wyświetlane w najniższym wierszu, mogą być wybierane za pomocą odpowiedniego 
klawisza funkcyjnego. 

3 TEST WŁĄCZONY 
Po naciśnięciu przycisku "TEST ON" wyjście TEST SUPPLY zostaje aktywowane i można rozpocząć test. 
wskazuje 

4 Pokrętło (Inc / Dec) 
Pokrętło inkrementuje lub dekrementuje parametry testu za pomocą wartości numerycznej lub wybiera z listy 
parametrów. 

5 Przyciski kursora 
Parametry i funkcje mogą być zmieniane w trybie on-line. Wybór tych parametrów odbywa się za pomocą 
kursora przesuwanego w lewo lub w prawo. 

6 EXIT 
Naciśnięcie funkcji Exit spowoduje zresetowanie oprogramowania sprzętowego. Jest to możliwe tylko wtedy, 
gdy nie jest uruchomiona żadna procedura testowa. 

7 ESC 
Po naciśnięciu przycisku ESC użytkownik cofa się o jedną stronę w menu.  

8 TRIGGER (tylko wybrane generatory) 
Na wyjściu BNC CRO Trigger można sprawdzić wyzwalanie generatora, np. czas trwania burstu, 
częstotliwość powtarzania burstu i częstotliwość spajków (+15 V prostokątne). Ten sygnał wyjściowy może 
być również używany do wyzwalania zewnętrznych urządzeń pomiarowych (np. oscyloskopu). 
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9 Wyjście impulsowe HV 50 omów (tylko wybrane generatory) 

Zewnętrzne urządzenia sprzęgające, takie jak pojemnościowy zacisk sprzęgający, są podłączone do 
współosiowego wyjścia 50 omów. Na tym wyjściu koncentrycznym należy również sprawdzić parametry 
impulsu przy obwodzie otwartym i w Ωstanie obciążenia 50 (impulsy 3a/3b). 

10 Wtyczka uziemiająca do weryfikacji (tylko wybrane generatory) 
Ta wtyczka uziemiająca może być używana podczas weryfikacji impulsów specjalnie do weryfikacji impulsów 
3a/3b. 

11 LED Przełącznik akumulatora (tylko wybrane generatory) 
Czerwona dioda LED pokazuje, czy przełącznik baterii jest wyłączony czy włączony. Dla impulsów ujemnych 
przełącznik baterii jest wyłączony podczas generowania impulsu. 

12 LED Impuls na wyjściu + 
Diody LED pokazują rodzaj impulsu (mikroimpuls lub burst) i na którym wyjściu jest on realizowany.  

13 LED Burst 3a/3b impulsy  
Generatory z wieloma wyjściami zazwyczaj posiadają diodę LED wskazującą, które złącze jest aktywne.  
Burst i mikroimpulsy mogą być realizowane na różnych wyjściach. 

14 TEST SUPPLY 
Wyjście zasilania testowego do DUT. 
DUT jest zasilany poprzez złącza safety lab na przednim panelu symulatora. Impulsy testowe są nakładane 
na napięcie zasilania z akumulatora wewnątrz generatora. 
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4.2. Widok z tyłu urządzenia 19"  
 

 
 

 
1 Wejście zasilania testowego DUT 9 Przełącznik sieciowy 115V / 230V 
2 Uziemienie odniesienia 10 Włącznik zasilania / bezpiecznik 
3 AUX Wejście impulsów z zewnętrznego LD 11 Interfejs USB 
4 Wejście sterujące dla zewnętrznego LD 12 Interfejs równoległy GPIB / IEEE 488 
5 Ext Impedancja 13 Złącze zdalnego sterowania CN 
6 Wyzwalacz zewnętrzny 14 Wejście Fail 1 
7 Lampka ostrzegawcza 15 Wejście Fail 2 
8 Obieg bezpieczeństwa   

 

1 Wejście zasilania 
Większość generatorów posiada jedno lub więcej wejść dla napięcia stałego.  Impulsy (transjenty) będą 
nakładane na napięcie zasilania akumulatora lub z niego tworzone (PFM/PFS). 

2 Podłączenie masy odniesienia  
Generator musi być podłączony do referencyjnej płaszczyzny uziemienia zestawu testowego.  

3 Wejście impulsowe dla jednego zewnętrznego generatora  
UCS 200N zawiera centralną matrycę sprzęgającą. Wyjście impulsowe zewnętrznego generatora Load 
Dump LD200 może być podłączone do tego wejścia. Impulsy Load Dump będą wtedy dostępne na 
centralnym wyjściu DUT na panelu przednim UCS 200N. 

4 Wejście sterujące dla jednego zewnętrznego generatora  
UCS 200N posiada centralną matrycę sprzęgającą. Do tego wejścia można podłączyć wyjście sterujące 
zewnętrznego generatora. Generator zewnętrzny jest w stanie sterować siecią sprzęgającą UCS200. 

5 Impedancja zewnętrzna 
Niektóre generatory obsługują zewnętrzny rezystor, który może być dodany w celu uzyskania impedancji 
dodatkowej do tych, które zawiera generator. Wybierz tryb "External Rs" w menu ustawień. 

6 Wyzwalacz zewnętrzny 
Pojedyncze zdarzenie, wybuch, przepięcie, spadek napięcia może być wyzwolony. Poziom wyzwalania 5-15V 
dodatni. 

7 Sterowanie światłem ostrzegawczym 
Niektóre generatory obsługują styk przekaźnikowy do sterowania lampami ostrzegawczymi, które mogą być 
zainstalowane w zestawie testowym (Test On). 

8 Obieg bezpieczeństwa 
Aby podłączyć zewnętrzny obwód zabezpieczający, jeśli jest dostępny. 

9 Przełącznik sieciowy  
Wybór 115V / 230V 

10 Włącznik zasilania  
Wyłącznik jest częścią filtra sieciowego. Bezpieczniki sieciowe są częścią filtra. (230V / 1A i 115V / 2A) 
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11 Interfejs USB 
Szeregowy port interfejsu USB do zdalnego sterowania generatorem za pomocą oprogramowaniaTen  
interfejs jest dostępny tylko dla oprogramowania iso.control tool 

12 GPIB / IEEE 488  
Równoległy interfejs GPIB / IEEE 488 do zdalnego sterowania generatorem za pomocą oprogramowania 
narzędziowego 

13 Złącze zdalnego sterowania CN 
EM Test wewnętrzny interfejs do podłączenia do innych generatorów, obecnie nieużywany 

14 Wykrywanie awarii FAIL 1 (TEST STOP) 
Wejście BNC FAIL 1 może być wykorzystane do monitorowania DUT. W przypadku sygnału Low going (do 
masy obudowy) UCS 200N przerywa generowanie impulsów i aktualna procedura testowa zostaje przerwana. 
Procedura testowa może zostać uruchomiona przez ponowne naciśnięcie przycisku start. 

15 Wykrywanie błędów FAIL 2 (PAUZA TESTOWA ) 
Wejście BNC FAIL 2 może być użyte do monitorowania DUT W przypadku sygnału nisko idącego (do masy 
podwozia). UCS 200N zatrzyma generowanie impulsów i aktualna procedura testowa zostanie wstrzymana tak 
długo, jak długo poziom niski sygnał jest dostępny na wejściu FAIL 2. Procedura testowa jest kontynuowana 
automatycznie, gdy tylko sygnał niskiego poziomu przechodzi do poziomu wysokiego. Komunikat FAIL 2 jest 
sygnalizowany na wyświetlaczu LCD oraz w oprogramowaniu iso.control. 
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Dodatkowe elementy użytkownika (VDS 200Q) 

 
 
1 Bezpiecznik dla wyjścia sieciowego PFM 6 Wyjście DC do DUT lub PFM 200N 
2 Wyjście sieciowe do zewnętrznego PFM 200N 7 Wejście czujnika 
3 Wyjście magistrali ramowej do PFM 200N 8 Wyjście niskoprądowe lub monitor 
4 Uziemienie złącza minus do GND 9 Bezpiecznik do monitora 
5 Zabezpieczenie przed nadmiernym upływem 

masy aktualny 
  

    
 
1 W przypadku urządzeń, które obsługują zewnętrzne moduły PFM, dostarczany jest odpowiedni bezpiecznik 

(10A / 5x20mm). 
 

2 W przypadku urządzeń, które obsługują wyłącznie zewnętrzne moduły PFM, przewidziano odpowiednie 
złącze sieciowe. 
 

3 Urządzenia PFM 200N oraz VDS 200Q i VDS 200R posiadają dodatkowe złącze "FrameBus",  
które należy podłączyć i zakończyć za pomocą dostarczonego kabla lub terminatora. 
 

4 Niektóre modele są wyposażone w opcjonalne złącze uziemienia w celu zminimalizowania szumów i 
połączenia  
ujemnego wyjścia z masą. 
 

5 Bezpiecznik 10 A (5x20 mm) dla uziemienia w celu uniknięcia nadmiernego prądu upływu jest dołączony do 
niektórych modeli 
 

6 Główne wyjście prądu stałego (wysokoprądowe) do podłączenia bezpośrednio do DUT lub do PFM 200N  
(UCS, PFS, LD) 
 

7 Niektóre urządzenia wyposażone są w złącze sensora, aby zminimalizować spadek napięcia w kablu przy 
podłączeniu  
bezpośrednio do DUT. 
 

8 Niektóre urządzenia obsługują dodatkowe złącze bananowe 4mm (równolegle z wysokoprądowym wyjściem 
prądu stałego).  
Może być ono użyte do testowania niskiego prądu lub do monitorowania sygnału na wysokoprądowym 
wyjściu prądu stałego. 
 

9 Bezpiecznik (32A / 5x20mm) dla wyjścia dekodującego  

6

7

1 2 3 4 5

8 9
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4.3. RCB 200Nx  
 
 

 Rysunek 2.1 

 

 

 

 
1 Wejście BAT 13.5V ( zasilacz RCB 200N1) 9 START / STOP ; LED bez końca / sekwencja 
2 Bezpiecznik 20A 10 Wybór MODE 
3 Tryb wyzwalania Ext. 11 PULSE Wybór impulsów przejściowych 
4 Przekaźniki sygnalizacyjne EOL (end of lifetime) 12 ID Wybór badania 
5 Przełączanie generatora stanów przejściowych 13 TEST WŁĄCZONY 
6 Wyjście impulsowe C CI 220, CI 260 14 Wyzwalacz wewnętrzny OUT 
7 Impuls A, F Wyjście CI 220, CI 260 15 Wyzwalacz IN 
8 Wyjście impulsowe RI 130 (BNC)   

 
 

1 Wejście baterii 
Wejście zasilania dla RCB200N1, nominalnie 13,5Vdc (maks. 18Vdc) 

2 Bezpiecznik 
Bezpiecznik 20A do ochrony urządzenia 

3 Tryb wyzwalania Ext. 
Sygnalizacja trybu wyzwalania zewnętrznego. Kontroler wykrywa, że mostek pomiędzy Trigger OUT - Trigger In 
jest rozłączony. W tym trybie użytkownik musi podłączyć zewnętrzny sygnał wyzwalający do przełączania 
przekaźników. 

4 Przekaźniki EOL Sygnalizacja końca okresu eksploatacji 
Żywotność przekaźników Potter & Brumfield jest ograniczona przez erozję podczas testów BURST. Czas pracy 
jest ograniczony do 100 godzin.  
 - LED miga:   Żywotność jest w ciągu 10 godzin max liftime  
 - Dioda LED świeci:  Test zostanie przerwany. Użytkownik musi wymienić przekaźniki. 

5 Ustawienia przełącznika generatora stanów przejściowych 
Wybrany impuls Ford standard zaleca ustawić różne przełączniki. Dioda LED wskazuje ustawienie 
przekaźników wewnętrznych zgodnie z normą Forda. 

6 Wyjście impulsu C do DUT 
Wtyczki wyjściowe do badania impulsów C-1 i C-2 zgodnie z CI 220 

7 Wyjście impulsów A, F do DUT 
Wtyczki wyjściowe do badania impulsów A1, A2-1, A2-2 i F zgodnie z CI 220 i CI 260 
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8 Wyjście impulsowe do zacisku 
Wyjście wtyków BNC do testowania zgodnie z RI 130. Wtyki BNC są wewnętrznie zwarte, gdy nie wybrano 
RI130. 

9 Przycisk START / STOP 
Przycisk do rozpoczęcia i zakończenia testu. Dioda LED wskazuje status.  
- Sekwencja (test w toku) 
- Nieskończony  

10 Przycisk MODE 
Przycisk wyboru trybu zależy od definicji trybu w normie Ford FMC1278 i EMC-CS-2009. 

11 Przycisk PULSE 
Wybór impulsu z sygnalizacją LED. Cykliczny wybór procedur testowych A1, A2-1, A2-2, (C-1), C-2, F 

12 Przycisk ID 
Przycisk wyboru testu cykliczny obrót testów CI220, CI 260, RI 130 

13 Przycisk TEST ON 
Przycisk do włączania/wyłączania zasilania DUT 

14 Wyjście wyzwalacza (BNC) 
Wyjście wyzwalające z wewnętrznej jednostki sterującej 

15 Wejście wyzwalające (BNC) 
Wejście wyzwalające (E) do wyzwalania przekaźników 1. Maks. napięcie wejścia wyzwalającego= 35V.  
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4.4. SNG 200Px Elementy operacyjne  
 

 
 

 
 
 

1 Włączanie/wyłączanie zasilania i wskaźnik poziomu naładowania baterii 
Przycisk ON/OFF włącza i wyłącza generator.  Diody LED informują o niskim poziomie naładowania baterii. 

2 Przycisk włączający test "TEST ON" 
Naciśnięcie przycisku "TEST ON" umożliwia testowanie. Dioda LED służy również jako optyczna sygnalizacja 
przełączania: zasilanie DUT będzie dostarczane, gdy przycisk jest zapalony. 

3 Wybór i wskaźnik sekwencji 
Naciskając przycisk SELECT wybieramy zaprogramowaną sekwencję 1...4.  Te sekwencje są wysyłane z 
autowave.control 

4 Przycisk START/STOP 
Naciśnij, aby rozpocząć lub zatrzymać test.  Wskaźnik RUN będzie świecić, gdy test jest w toku. 
W przypadku wystąpienia błędu zaświeci się kontrolka FAIL. 

5 Ustawienie i wskaźnik napięcia ładowania 
Przekręć to wiadomo, aby ustawić napięcie do 100.0V.  TEST ON musi być wyłączony, aby zmienić napięcie. 

6 Połączenie Framebus 
Podłącza się do urządzenia AutoWave w celu przesłania sekwencji do SNG 200N.  Urządzenie posiada 
wewnętrzny terminator.  

7 Zasilanie testowe DUT 
Wyjście DUT HIGH (czerwony) i LOW (czarny) z 4 mm (męskie) / 6 mm (żeńskie) złącza 

8 Złącze uziemiające (boczne, bez ilustracji) 
Dla bezpieczeństwa dostarczany jest wtyk bananowy. 
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5. Obsługa urządzeń 19" serii 200 za pomocą panelu przedniego  

Większość symulatorów jest obsługiwana przez łatwy system kontroli 
menu. Do wyboru parametrów i funkcji dostępnych jest siedem przycisków 
funkcyjnych. Wszystkie funkcje są wskazywane na wyświetlaczu; max. 8 
linii i 40 znaków. 

 

Wybrany parametr miga i można go zmienić obracając pokrętłem (incr./decr.).  

  :Cyfrę, która ma być zmieniona, można wybrać kursorem ( ).  

 
- Ustawione wartości są bezpośrednio wyświetlane na ekranie.  
- Stan w dolnych wierszach pokazuje żądany stan po naciśnięciu przycisku funkcyjnego. 

ESC:    spowoduje powrót do poprzedniego poziomu menu i ustawienie wyświetlanych wartości. Ostatnie 
ustawienia są zapisywane automatycznie i będą przywoływane po ponownym wybraniu menu.  

EXIT : Firmware powróci do głównego ekranu.  

 
 
 

  
 

UCS 200N  
 
Mikroimpulsy 1, 2  
Impulsy Burst 3a, 3b 
Freestyle 

Typ generatora, numer seryjny i numer wersji SWN są 
wyświetlane na ekranie głównym. Numery te są 
wymienione w raportach z testów i certyfikatach 
kalibracji. 

Generator stanów przejściowych w pojazdach 
samochodowych 
 
V 1.04a16SWN  : 031016 

 
 

5.1. Obsługa ręczna  

5.1.1. Menu główne  
W menu głównym wybierane są impulsy, które będą się różnić w zależności od generatora. Tutaj można również 
wybrać menu serwisowe. 
 

MENU GŁÓWNE  
 
F1 : Impuls 1F4  : Styl dowolny 
F2 : Impuls 2F5  : Zewnętrzny 
F3 : Impuls 3a / 3b  F6 : Normy 
 
 
F7 : Serwis 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 

5.1.2. Serwis  
SERWIS  
 
F1 : Adresy 
F2 : Selftest 
F3 : Konfiguracja  
F4 : Ustaw wartości domyślne 
 
 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 
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F1 Adresy 
Tutaj znajdą Państwo adresy organizacji usługowych 
i pomocniczych 
 
www.emtest.com 

 

Samodzielny test F2 
Oprogramowanie firmware może wspólnie z użytkownikiem przetestować niektóre części urządzenia. 
Oprogramowanie w przejrzysty sposób objaśnia procedurę autotestu. 

F3 Konfiguracja  
Otwiera menu ustawień. 

5.2. Ustawienie  
W menu ustawień można wybrać język i inne ustawienia urządzenia. 

SETUP 
F1 : Zmień język / Sprache ändern 
F2 : Podświetlanie wyświetlacza LCD  
F3 : Interfejsy  
F4 : Sygnał dźwiękowy klawiatury  
F5 : Licznik włączenia zasilania  
 
 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 
F1 Zmiana języka  
Użytkownik może wybrać pomiędzy dwoma językami, niemieckim i angielskim. 

F2 Podświetlenie wyświetlacza LCD  
Za pomocą przycisku F2 podświetlenie może być włączone lub wyłączone. Dodatkowo można zaprogramować 
funkcję Auto Off, która wyłącza podświetlenie po określonym czasie bezczynności generatora (1 - 30min).  

F3 Interfejsy  
To menu pomoże użytkownikowi określić status zintegrowanych interfejsów szeregowych i równoległych, np. 
szybkość transmisji RS 232 lub adres interfejsu IEEE.  

F4 Klawiatura - brzęczyk 
F1 jest przełącznikiem dla trybu włączania/wyłączania brzęczyka.  
Sygnał dźwiękowy jest zawsze włączony, gdy procedura testowa jest zakończona. Aby zasygnalizować, że 
uruchomiony test został zakończony, brzęczyk rozbrzmiewa 3 razy.  

F5 Licznik włączenia zasilania  
Wciśnięcie klawisza F5 spowoduje wyświetlenie całkowitego czasu włączenia zasilania i czasu testowania 
urządzenia.  

5.3. Testy  
Poniższe sekcje przedstawiają typowe pozycje menu. 

5.3.1. Menu Test lub Szybki start  
Po wybraniu testu lub Quick Start, jeśli jest dostępny, można ustawić i zmienić różne parametry lub nacisnąć 
START, aby rozpocząć test. 

Przed rozpoczęciem badania należy skonsultować się z producentem aplikacji lub normą międzynarodową w 
celu ustawienia odpowiednich parametrów. 

SZYBKI START 
V=100  V  puls=2 
+/-=-   Ri  =10  Ohm 
t1=1 .0 s  t2=8 .0ms 
tri=Auto  cpl=Dostawy 
n=10000 
 
STARTCHANGE   

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 

  
 
 

http://www.emtest.com/
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5.4. Oprogramowanie Działanie  
 
Większość generatorów może być również obsługiwana za pomocą oprogramowania. 
Niektóre generatory, takie jak AutoWave i PFM 200N mogą być obsługiwane tylko za pomocą oprogramowania. 
 
Po podłączeniu oprogramowania i skonfigurowaniu go jako powolne, użytkownicy mogą przejść do 
odpowiedniego standardu i uruchomić test. 
 
Podłączenie i konfiguracja 

   
iso.control      autowave.control 
 
 
Przejdź do standardu 

   
iso.control      autowave.control 
    
 
Uruchom test naciskając przycisk "Start". 

    
iso.control      autowave.control 
 
 
Uwaga: Przycisk TEST ON musi być aktywowany, aby rozpocząć test.  Test rozpocznie się natychmiast bez 
dalszej ingerencji użytkownika. 
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5.5. Przykłady konfiguracji testu  
Konfiguracja badania powinna być przeprowadzona w sposób dokładnie zgodny z normą.  Typowe przypadki 
użycia są podsumowane poniżej.   
 

 
Rysunek 11- Wspólna konfiguracja, stany przejściowe i zaniki (PFS) 
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Rysunek 12- Wspólna konfiguracja, stany przejściowe, zaniki i AMP/PFS 
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5.5.1. Próby 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. 
 
 

OSTRZEŻE
NIE 

 

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

 
 

5.5.2. Weryfikacja Akcesoria  
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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