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1. Bezpieczeństwo 

1.1. Bezpieczeństwo Aspekty 
 
Przestrzegać wszystkich środków ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobistego. Generatory spełniają 
wymagania kategorii instalacyjnej II (część dotycząca nadmiernego napięcia). 

Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi / eksploatacji. Zwróć szczególną uwagę na szczegóły dotyczące bezpieczeństwa i 
obsługi! 

 

1.2. Etykieta bezpieczeństwa i ostrzegawcza na urządzeniu 

Prosimy o zwrócenie uwagi na poniższe objaśnienia użytych symboli w celu osiągnięcia optymalnych korzyści z niniejszej 
instrukcji oraz zapewnienia bezpieczeństwa 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 
napięcia normalnego i napięcia trybu wspólnego. Należy stosować standardowe środki 
ostrożności, aby uniknąć osobistego kontaktu z tymi napięciami. 

 

 

Ten symbol wskazuje miejsce, w którym należy zachować ostrożność. Należy zapoznać się z 
instrukcją obsługi umieszczoną w podręczniku, aby uchronić się przed obrażeniami ciała lub 
uszkodzeniem urządzenia. 

 

 
GROUNDWskazuje  zacisk ochronny uziemienia. 

 

UWAGA 

Symbol PRZESTROGA wskazuje na potencjalne zagrożenie. Zwraca uwagę na procedurę, 
praktykę lub warunek, którego nieprzestrzeganie może spowodować uszkodzenie sprzętu. 
Takie uszkodzenie może spowodować unieważnienie gwarancji. W przypadku oznaczenia 
PRZESTROGA nie należy kontynuować pracy, dopóki nie zostaną w pełni zrozumiane i 
spełnione jej warunki. 

 

OSTRZEŻENIE 
Symbol OSTRZEŻENIE wskazuje na potencjalne zagrożenie. Zwraca uwagę na procedurę, 
praktykę lub stan, który w przypadku nieprzestrzegania może spowodować obrażenia ciała lub 
śmierć. Jeśli wskazany jest symbol OSTRZEŻENIA, nie należy przystępować do pracy, dopóki 
jego warunki nie zostaną w pełni zrozumiane i spełnione. 

 
 

Zasilanie 
Urządzenie jest przeznaczone do pracy z zasilaniem nie przekraczającym 250 V między fazą a neutralnym lub między fazą a 
ziemią. Prawidłowe podłączenie uziemienia poprzez złącze uziemienia 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 
sprzętu należy zlecić wykonanie testu. 

Bez połączenia z masą ochronną wszystkie części generatorów stanowią potencjalne zagrożenie porażeniem prądem. Może 
to obejmować elementy, które wydają się być izolowane. Urządzenie NIE MOŻE BYĆ UŻYWANE, jeśli ta ochrona jest 
zmieniona. 

Należy używać odpowiedniego przewodu zasilającego 
Należy używać wyłącznie przewodów zasilających i złączy określonych dla danego produktu. Należy używać tylko przewodów 
zasilających w dobrym stanie. 

Należy stosować odpowiednie bezpieczniki 
Aby uniknąć zagrożenia pożarowego, należy stosować wyłącznie bezpieczniki określone w wykazie części dla danego 
produktu - odpowiadające typowi, napięciu i natężeniu prądu. 

Nie należy zdejmować pokryw ani paneli 
Aby uniknąć obrażeń ciała, nie należy eksploatować generatorów bez paneli i osłon. 
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Nie używać w środowisku zagrożonym wybuchem 
 

Przeciążenie elektryczne 
Nigdy nie należy podłączać zasilania do złącza, które nie zostało określone dla danego napięcia/prądu. 

 

UWAGA 

Przed użyciem tego urządzenia należy przeczytać instrukcję obsługi oraz  

oddzielić dostarczoną instrukcję bezpieczeństwa od siebie 

 

1.3. Odpowiedzialność operatora 

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

 

UWAGA 

Zadaniem tego przyrządu jest generowanie zdefiniowanych sygnałów zakłócających w celu 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 również 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, obszar lotniska..., użytkownik może użyć osłoniętego 
pomieszczenia do pracy.  

Sam użytkownik jest ostatecznie odpowiedzialny za prawidłową i kontrolowaną obsługę stanowiska. W 
razie wątpliwości testy należy przeprowadzać w klatce Faradaya. 

 

1.4. Ogólne zagrożenie 

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

OSTRZEŻENIE 

Generatory i ich osprzęt pracują pod wysokim napięciem. 

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

Płytki drukowane, punkty testowe i napięcia wyjściowe mogą również znajdować się powyżej (poniżej) 
masy podwozia. 
 
Konstrukcja izolacji zewnętrznej musi być taka, aby przekraczała maksymalne napięcia impulsowe 
generatora (5,5 kV lub 7,0 kV). 

 
 
Montaż i konserwacja mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel, który zajmuje się zagrożeniami 
występującymi w generatorach impulsów. 

Upewnić się, że uziemienie linii zasilania AC jest prawidłowo podłączone do złącza wejściowego Power Rack lub obudowy. 
Podobnie, inne linie uziemienia zasilania, w tym te do urządzeń aplikacyjnych i konserwacyjnych, muszą być prawidłowo 
uziemione dla bezpieczeństwa personelu i sprzętu. 

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

Użytkownik musi upewnić się, że wyjściowe linie zasilające są odpowiednio oznakowane pod względem zagrożeń dla 
bezpieczeństwa i że wyeliminowano wszelki przypadkowy kontakt z niebezpiecznymi napięciami. 
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 
otwartych pokryw należy używać okularów ochronnych, aby uniknąć obrażeń ciała spowodowanych nagłą awarią 
komponentów. 
 
Ani AMETEK CTS GmbH, ani żadna z organizacji sprzedaży zależnej nie może przyjąć odpowiedzialności za obrażenia 
osobowe, materialne lub nieistotne, straty lub szkody, które wynikają z niewłaściwego użytkowania sprzętu i akcesoriów. 
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UWAGA 

Personelowi wyposażonemu w stymulator serca nie wolno obsługiwać urządzenia ani zbliżać się do 
stanowiska badawczego w trakcie wykonywania badania. 

 

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

 

1.5. Kwalifikacje personelu 

Kompakt NX5 / NX7 może być obsługiwany wyłącznie przez uprawnionych i przeszkolonych specjalistów. 

1.6. Warunki gwarancji 

AMETEK CTS udziela niniejszej pisemnej gwarancji na produkt podany powyżej, a jeśli kupujący odkryje i powiadomi 
AMETEK CTS na piśmie o jakiejkolwiek wadzie materiałowej lub wykonawczej w obowiązującym okresie gwarancyjnym 
podanym powyżej, to AMETEK CTS może, według własnego uznania: naprawić lub wymienić 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. Wszelkie 
gwarancje AMETEK CTS nie będą miały zastosowania, jeśli kupujący nie wywiązuje się z umowy zlecenia zakupu lub gdy 
produkt lub jego część: 

• jest uszkodzony w wyniku niewłaściwego użytkowania, wypadku, zaniedbania lub braku konserwacji w sposób 
określony lub wymagany przez AMETEK CTS; 

• jest uszkodzony w wyniku modyfikacji, zmian lub dołączenia do niego elementów, które nie są autoryzowane przez 
AMETEK CTS; 

• jest zainstalowany lub eksploatowany niezgodnie z instrukcjami AMETEK CTS; 
• jest otwierany, modyfikowany lub rozmontowywany w jakikolwiek sposób bez zgody AMETEK CTS; lub 
• jest używany w połączeniu z elementami, artykułami lub materiałami nieautoryzowanymi przez AMETEK CTS. 

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

1.7. Zakaz nieuprawnionych przekształceń i modyfikacji 

Użytkownik nie ma prawa do urządzenia w celu dokonywania własnych modyfikacji i adaptacji. Modyfikowanie części w 
generatorze przez osoby nieuprawnione powoduje utratę gwarancji na urządzenie i nie można zagwarantować jego 
prawidłowego działania. 
 

1.8. 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. 
 

1.9. Procedura w przypadku zagrożenia 

Jeśli z powodu niezamierzonego stanu generatora mogłoby wystąpić zagrożenie, zaleca się zastosowanie następującej 
procedury: 
Odłączyć zasilanie urządzenia i EUT od sieci i upewnić się, że generator jest zawsze uziemiony poprzez linie zasilające lub 
inne połączenie uziemiające. Odczekać co najmniej 15 minut i uziemić wszystkie wyjścia poprzez rezystor 10 kΩ, 15 W. 
Wezwać centrum serwisowe AMETEK. 
 

1.10. Temperatury na powierzchni 

Elementy generujące ciepło w urządzeniu (rezystory itp.) są rozmieszczone wewnątrz urządzenia w taki sposób, aby na ich 
powierzchni nie występowały temperatury wyższe niż 50° C. 
 

1.11. Instrukcje podnoszenia i przenoszenia 

Generatory ważą zazwyczaj ponad 20 kg. Do podnoszenia i przenoszenia urządzenia muszą zawsze podnosić je razem dwie 
osoby lub używać odpowiedniego urządzenia podnoszącego. Urządzenie musi być uchwycone za uchwyt do przenoszenia i 
od spodu. 
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2. Przed uruchomieniem urządzenia 

2.1. Uszkodzenia spowodowane wysyłką  
Instrument został przetestowany przed wysyłką i został starannie zapakowany na palecie transportowej. Każde pudełko jest 
oznaczone szczegółowym spisem zawartości. 

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

 

 
Rysunek 1 - Instrument 

 

  

Rysunek 2 - Stelaż 
 

  

Rysunek 3 - System 

2.2. Wymagania dotyczące zasilania  
Przed włączeniem urządzenia należy sprawdzić, czy wybrane napięcie odpowiada napięciu zasilania.  
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Pozycja selektora napięcia musi być zgodna z siecią zasilającą. Jeśli 
zmienisz napięcie sieciowe, wymień bezpieczniki zgodnie z zalecaną 
wartością na tabliczce znamionowej. 

 
 

Po pierwsze - sprawdź, czy przełącznik wyboru napięcia 115 V / 230 V 
znajduje się w odpowiednim miejscu! 

Nie należy podłączać 230 VAC do urządzeń 115 VAC.Skutkiem tego 
może być poważne uszkodzenie urządzenia. 

 

 
Rysunek 4 - Ustawienia zasilania 

 

Jeżeli zasilanie urządzeń klasy I jest dostarczane przez autotransformator, który jest podłączony do wyższego napięcia 
zasilania, podstawa autotransformatora musi być połączona z neutralnym punktem zasilania.  

Urządzenia klasy I, które są dostarczane z 3-fazowym przewodem zasilającym, mogą być podłączane wyłącznie do 
uziemionego gniazda. Nie wolno rozłączać ani w inny sposób przerywać połączenia uziemienia ochronnego. 

Każde przerwanie lub rozłączenie połączenia uziemienia ochronnego 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 tylko za 
pomocą kabli zalecanych i/lub dostarczonych przez producenta.  
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2.3. 3-fazowe linie zasilające EUT  
 
Złącza dla 3-fazowych linii zasilających EUT na urządzeniach realizowane są za pomocą złączy CEE. 
 
Należy zwrócić uwagę na staranne podłączenie właściwych wtyczek podczas instalacji.  
Ważne jest bezpośrednie połączenie pomiędzy neutralnym i PE z zasilacza. W przeciwnym razie pojawiają się problemy z 
pływającym neutralnym punktem gwiazdowym i niedogodności lub zakłócenia podczas testu.  
 
Na rysunkach przedstawiono prawidłowe odwzorowanie wtyków złącza CEE. 
 
  

 
Rysunek 5 - Gniazdo żeńskie 

 
Rysunek 6 - Wtyczka męska 

 
 

2.4. Bezpiecznik dla zasilania EUT 

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

 

UWAGA 

Konstrukcja bezpiecznika zewnętrznego musi być zgodna z następującymi zasadami: 

wymiar bezpiecznika musi być równy lub mniejszy od prądu znamionowego EUT podłączonego 
generatora testowego 

bezpiecznik musi być przeznaczony do ochrony podłączonego urządzenia testowanego EUT w 
przypadku awarii 

 
 
Przykład bezpiecznika zewnętrznego 
 
Bezpieczniki w budynku zaprojektowano 
na 32A. Pomiędzy zasilaniem budynku a 
generatorem testowym zainstalowano 
skrzynkę bezpiecznikową z 
zabezpieczeniem bezpiecznikowym 16A.  
Generator testowy i EUT są teraz 
zabezpieczone dla prądu znamionowego 
16A.   

Rysunek 7 - Zewnętrzny bezpiecznik 
 
Przykład 
Zabezpieczenie 16A przy instalacji 100A 
ze skrzynką bezpiecznikową 3-fazową. 

Użytkownik zabezpieczył swoje 
urządzenie testowane tą dodatkową 
skrzynką bezpiecznikową na prąd 
znamionowy 16A. 
 

 
Rysunek 8 - Przykład bezpiecznika zewnętrznego 
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3. Funkcje bezpieczeństwa 

Obszar badań musi być tak zorganizowany, aby mogły do niego wejść tylko osoby uczestniczące w badaniu. W przypadku, 
gdy obwód bezpieczeństwa jest wykorzystywany do kontroli kompletnego obszaru, należy zastosować dodatkowy styk 
blokady, który bezpośrednio chroni operatora przed kontaktem z DUT.  
Podczas badania nie wolno dotykać ani DUT, ani żadnych kabli czy akcesoriów. Podczas pracy na DUT, procedura testowa 
musi zostać przerwana, a DUT odłączony od sieci zasilającej. 
Urządzenia sprzęgające nie mają wbudowanych funkcji bezpieczeństwa, ponieważ funkcje te są zintegrowane z 
generatorami. 

3.1. Układ zabezpieczający 

Obwód bezpieczeństwa wyłączy wysokie napięcie i przycisk TEST ON URZĄDZENIA. 

3.1.1. Obwód bezpieczeństwa dla kompaktowych serii NX i NSG 3000A 
 

Obwód bezpieczeństwa blokuje układ i umożliwia generowanie 
impulsów wysokiego napięcia w generatorach. 

Projekt 
Każde urządzenie, które posiada wewnętrzną odpowiednią 
jednostkę wysokiego napięcia, zawiera obwód bezpieczeństwa. 
Obwód bezpieczeństwa działa jak "otwarty obwód kolektora", 
gdzie zewnętrzna pętla bezpieczeństwa musi być zamknięta, aby 
włączyć wysokie napięcie. 

Obieg bezpieczeństwa zamknięty 
Urządzenie będzie generować impulsy wysokiego napięcia po 
uruchomieniu 

Obwód bezpieczeństwa otwarty 
Urządzenie wyłączy wysokie napięcie i rozładuje obwód 
wysokiego napięcia 
 

 
Rysunek 9 - Obwód bezpieczeństwa 

 
Rysunek 10 - Schemat obwodu bezpieczeństwa 

 
 

3.1.2. Układ zabezpieczający na systemach regałowych 

Systemy Rack posiadają oddzielny obwód bezpieczeństwa, napędzany przez napięcie 
sieciowe. Zwolnienie przycisku Safety Circuit spowoduje odłączenie zasilania 
sieciowego od urządzeń i zasilania EUT. 
Do włączenia zasilania konieczne jest ręczne odblokowanie czerwonego przycisku 
bezpieczeństwa poprzez przekręcenie. 
 
 
 

 
Rysunek 11 - Przycisk 
zatrzymania stojaka 

 

 

 

Krajowe normy dotyczące obwodów bezpieczeństwa mogą się różnić od powyższego przykładu.  

Użytkownik jest odpowiedzialny za prawidłowe zaprojektowanie swojego obwodu bezpieczeństwa. 
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Ważne dla działania 

Podłączyć dostarczony zacisk obwodu bezpieczeństwa SCT lub opcjonalny 

adapter obwodu bezpieczeństwa SCC AD do wtyczki SYSLINK. 

Generator nie rozpocznie żadnego testu, jeśli obwód bezpieczeństwa nie jest 
podłączony i zamknięty.  

WSKAZÓWKA: Zwarcie następuje już na dostarczonym zacisku obwodu 
bezpieczeństwa SCT i adapterze obwodu bezpieczeństwa SCC AD 

. 

 

 
Rysunek 12 - Złącza 
lampek bezpieczeństwa i 
ostrzegawczych 

  

Zakończenie obwodu bezpieczeństwa SCT 

Zacisk obwodu bezpieczeństwa SCT jest częścią dostawy i zawiera zwarcie dla obwodu 
bezpieczeństwa. Jeśli wymagany jest zewnętrzny obwód bezpieczeństwa, należy 
zamówić opcjonalny adapter obwodu bezpieczeństwa SCC AD.  

 

 
Rysunek 13 - Opcja SCC AD dla zewnętrznej pętli obwodu bezpieczeństwa 

 

 
Rysunek 14 - 
Zakończenie 

bezpieczeństwa 

 
 

3.2. Lampka ostrzegawcza 

3.2.1. Lampa ostrzegawcza dla kompaktowych serii NX i NSG 3000A 
 

Lampa ostrzegawcza oferuje beznapięciowy kontakt, który 
wskazuje stan systemu generatora. 

Projekt 
Każde urządzenie z funkcją lampy ostrzegawczej może zwierać 
styk lampy ostrzegawczej. Zewnętrzny zasilany przekaźnik max. 
60 V / 2 A steruje lampą. Za zasilanie lampy ostrzegawczej 
odpowiada użytkownik. 
 
Przełącznik lampy ostrzegawczej zamknięty (czerwony):  
- Obwód bezpieczeństwa jest zamknięty i świeci się TEST ON 

Stan: CZERWONA lampka, Zasilanie na wyjściu EUT,  
 Wysokie napięcie może być "włączone" 
 
Przełącznik lampy ostrzegawczej otwarty (zielony):  
- Obwód bezpieczeństwa jest otwarty i / lub TEST ON jest 
wyłączony  
- Generator jest wyłączony 

Stan: ZIELONA lampka, brak zagrożenia, Wysokie napięcie jest 
wyłączone 
 
 

 
Rysunek 15 - Podłączenie lampy ostrzegawczej 
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3.3. Uziemienie urządzeń 
Piorun ziemny 

Generatory muszą być uziemione do referencyjnej płaszczyzny uziemienia. Generalnie 
generatory są wyposażone w aluminiowy kołek uziemiający (8x30mm) z tyłu 
urządzenia. 

 Do kontaktu z bolcem uziemiającym służą następujące połączenia: 
- Śruba M4 x 12 mm otwór gwintowany 
- Otwory Ø 4mm x 20mm dla wtyczek bananowych 4mm 
 
Na rysunku przedstawiono wymiarowanie śruby uziemiającej. 

  

 
Rysunek 16 - Połączenie z ziemią 

  
Połączenie ziemi z drzewem 

Uziemienie musi być zaprojektowane jako połączenie o niskiej wartości omowej i niskiej 
indukcyjności, jak pokazano na przykładzie na rysunku po prawej stronie.  

Takie rozwiązanie pozwala użytkownikowi na szybką wymianę urządzenia. 

 

 
Rysunek 17 - Podłączenie do 

ziemi 
  
Przyłącze uziemienia z mosiężnym prętem 

Alternatywną metodą jest użycie mosiężnego pręta wyposażonego we wtyki bananowe i 
dodatkowo przymocowanego śrubą M4, jak pokazano na zdjęciu po prawej stronie. 

Jest to rozwiązanie preferowane w przypadku instalacji zestawu testowego 
montowanego na stałe. 

 
Rysunek 18 - Ziemia z mosiężnym 

prętem 
 
 

3.4. FI Zabezpieczenie przed prądem uszkodzeniowym 

Normy zalecają kondensatory odsprzęgające i filtrujące do PE w celu odsprzężenia impulsów przepięciowych. Jest to powód 
zadziałania przekaźników zabezpieczających przed prądem uszkodzeniowym, które przerywają dopływ prądu do sieci 
zasilającej EUT. Aby wyeliminować tę okoliczność należy zastosować jedną z poniższych opcji: 
 
Usunąć zabezpieczenie przed prądem uszkodzeniowym 
To rozwiązanie nie ogranicza prądu do PE. Możliwy jest test przepięciowy jak i inne testy EMC z większymi prądami do PE. 
Użytkownik musi uważać na obwód bez zabezpieczenia prądowego. Tylko przeszkoleni profesjonaliści mogą wykonywać 
takie testy. 
 
Zastosowanie transformatorów izolacyjnych 
Transformator izolacyjny oddziela obwód od chronionej ścieżki. Synchronizacja działa między linią a PE i dlatego konieczne 
jest połączenie między neutralnym a PE. Bez tego połączenia pojemność błądząca definiuje synchronizację faz. 
 

 
Rysunek 19 - Przykład z transformatorami izolacyjnymi 

 
Za transformatorem izolacyjnym należy podłączyć neutralny i PE dla prawidłowej synchronizacji fazowej generatora. W 
przypadku układu 3-fazowego użytkownik musi wykonać podobne czynności. 
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4. Badanie i środki ostrożności 

Wszystkie testy oferowane przez generatory High Voltage lub EMC są testami odporności sprzętu lub urządzeń elektronicznych. 
Testy te są potencjalnie niebezpieczne dla operatora. Obowiązkiem użytkownika jest uniknięcie krytycznych awarii i zagrożeń 
dla środowiska i operatora.  

Należy przestrzegać krajowych i międzynarodowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa ludzi.  

Osoby z określonymi warunkami zdrowotnymi (np. z rozrusznikiem serca lub podobnymi urządzeniami), nie powinny 
uczestniczyć w testach.  

Długie linie zasilające EUT mogą wypromieniowywać energię, która może zakłócać pracę innych przyrządów niezwiązanych z 
generatorem. Do obowiązków użytkownika należy określenie, czy należy przeprowadzić testy odporności w danym obszarze. 
 
Generator i zasilacze napięcia sprzęgającego/odsprzęgającego muszą być uziemione i podłączone do płaszczyzny odniesienia.  

4.1. Środki ostrożności, które należy podjąć 
• Obszary testowe EMC i wysokiego napięcia muszą być zawsze zasilane przez odłączone i dobrze znane źródło 

zasilania. 
• Odsprzęganie może być realizowane poprzez  

 - filtrowanie 
 - lub 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 LISN-y muszą być ściśle i bezpiecznie podłączone 
do płaszczyzny odniesienia uziemienia układu testowego. 

• Należy zapewnić prawidłowy przepływ prądu wstecznego do generatora. Brakujące połączenia mogą powodować 
ekstremalnie wysokie napięcia i mogą stać się zagrożeniem dla zdrowia. Dlatego też należy bezwzględnie stosować 
płaszczyzny referencyjne uziemienia, które są połączone z uziemieniem ochronnym. 

4.2. Awarie i silne naprężenia  
W przypadku stwierdzenia, że bezpieczna praca urządzenia z powodu awarii lub dużego obciążenia nie jest już możliwa, 
należy odłączyć napięcie zasilające, a urządzenie zabezpieczyć 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 przez dłuższy czas w nieodpowiednim środowisku. 

Prosimy o zachowanie zdrowego rozsądku przy określaniu, czy dane urządzenie nie jest bezpieczne w użytkowaniu. 

4.3. Sieci sprzężenia 
• Sieć sprzęgająca w większości przypadków nie posiada przełącznika On / Off oraz wewnętrznego bezpiecznika dla 

zasilania EUT. Jest to spowodowane różnymi przepisami w poszczególnych krajach. Testowane urządzenie musi być 
zabezpieczone przez użytkownika w odpowiedni bezpieczny sposób. Opcjonalnie można wbudować 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 do linii należy ustawić ścieżkę sprzężenia. 

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

• Specjalne bezpieczne kable adapterowe są częścią dostawy. 
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4.4. Zakłócenia w środowisku 
 

 

Generatory zakłóceń AMETEK CTS są przyrządami z funkcjonalną emisją zakłóceń 
elektromagnetycznych podczas testu (np. ESD, EFT, conducted 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 odpowiedniego ekranowania lub 
przeprowadzania testów w ekranowanym pomieszczeniu. 

 

Następnie należy uwzględnić podczas badania, że w pobliżu nie ma żadnych zakłóceń, takich jak 
(przekaźniki przełączające lub napędy z przetwornicami częstotliwości itp.), które mogą wpływać 
poprzez swoją emisję na badanie. 
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5. Testowanie 

Generator może być obsługiwany lokalnie z panelu przedniego lub zdalnie z komputera. 
Gdy konieczna jest obserwacja EUT podczas badania, wygodniejsze może być działanie lokalne. Tester jest bliżej EUT i 
dlatego szybciej wyłącza generator testowy w stanie awarii EUT. 
W przypadku awarii komputera do wyłączenia testu należy użyć przycisku Test On na froncie generatora lub wejścia Fail 1.  

5.1. Środki ostrożności  
 
• Obszar badań musi być zabezpieczony tak, aby mógł do niego wejść tylko upoważniony personel badawczy. 
• Samodzielna praca przy wysokim napięciu jest niebezpieczna. 
• Wysokie napięcia muszą być wyłączone, gdy nikt nie jest obecny. 
• Podczas badania nie wolno dotykać ani EUT, ani kabli czy akcesoriów.  
• Upewnij się, że wszystkie połączenia pod wysokim napięciem są odpowiednio oklejone taśmą lub w inny sposób 

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 należy przerwać procedurę badawczą i odłączyć EUT od napięcia zasilającego.   
• EUT musi być testowany w pojemniku bezpieczeństwa lub w obszarze chronionym. W ekstremalnych okolicznościach 

EUT może się zapalić lub wybuchnąć w wyniku wewnętrznego uszkodzenia. 
 
 
 

5.2. Zagrożenie od EUT 
 

 
UWAGA 

Badane urządzenie może ulec uszkodzeniu i zapalić się pod wpływem zastosowanego sygnału testowego. 

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

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 być przeciążone przez wysokie napięcia lub energie.  
• Ze względu na wewnętrzne uszkodzenia komponentów może dojść do pożaru i/lub wybuchu.  
• Niezamierzone użycie EUT może spowodować niebezpieczne sytuacje w pobliżu obszaru testowego. 
• Użytkownik jest odpowiedzialny za prawidłowe zabezpieczenie EUT. Testowane urządzenie należy zabezpieczyć w taki 

sposób, aby nie powstały niebezpieczne warunki. 
 

 
UWAGA 

Nigdy nie należy dotykać EUT ani niczego, co jest do niego podłączone podczas testu. 

Należy bezwzględnie przestrzegać i stosować się do wszystkich instrukcji bezpieczeństwa. 
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6. Skrócona instrukcja obsługi compact NX - NSG 3000A 

6.1. Zakres dostawy 
Korzystając z poniższej listy, sprawdź, czy wszystkie zamówione pozycje zostały dostarczone: 

Pozy
cja 

Nazwa Uwaga Zdjęcie 

1a kompaktowy NX5 lub 
kompaktowy NX7 

kompaktowy generator NX zawierający  
- jednofazową sieć sprzęgającą  

W tym zamówione moduły 
- Moduł Burst 
- Moduł Surge 
- Moduł fali pierścieniowej (tylko NX7) 
- Moduł awarii zasilania 
- Telekomunikacyjny moduł przepięciowy 

 
1b NSG 3040A lub 

NSG 3060A 
Generator NSG 3000A wraz z  
- Jednofazową siecią sprzęgającą  

W tym zamówione moduły 
- Moduł Burst 
- Moduł Surge 
- Moduł fali pierścieniowej (tylko NSG 3060A) 
- Moduł Power Fail 
- Telekomunikacyjny moduł przepięciowy 

 

 
2 Zasilanie Kabel 

sieciowy 
Zasilanie Kabel sieciowy  
- Złącza z kodem kraju  

 
3 ESC Kabel zasilający EUT 

- Złącza z kodem kraju 
 

4 ESA 1 Adapter zasilania EUT 
- Złącza z kodem kraju 

 
5 SCT 

#112801 
Terminator obwodu bezpieczeństwa (Sys. Link) 
Zwarcie dla Interlock (brak pętli zewnętrznej),  
Alternatywa z pętlą ext: SCC AD (opcja) 

 
6 SWL AD 

#111241 
Adapter lampy ostrzegawczej 

 
7 Kabel Ethernetowy 

#107460 
Kabel sieciowy Ethernet crossover 
RJ45, Cat 6, SF/UTP, czerwony 

 
8 Chusteczki czyszczące  

 
9 Podręcznik 

bezpieczeństwa 
Podręcznik bezpieczeństwa   
Seria 200 / 500 / NX 

 
10 Karta pamięci USB Pliki na karcie pamięci USB  

 
11 Podręcznik 

użytkownika 
Instrukcja obsługi (pdf na karcie pamięci) 

 
12 Oprogramowanie 

Iec.control 
Oprogramowanie iec.control, (na karcie pamięci) 

 
13 Licencja na 

oprogramowanie 
 
 
 

W przypadku zamówienia na arkuszu licencyjnym 
- UOC Optolink Konwerter USB do LWL 
- Kabel światłowodowy 5m  
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6.1.1. Akcesoria 
W przypadku zamówienia dodatkowego wyposażenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi tych urządzeń. 
 

Nazwa Uwaga Zdjęcie 
SLC xxx Kabel Sys Link o różnej długości  
UOC 
#111311 

Konwerter Optolink USB (USB do LWL) 
Kabel światłowodowy, 5m 
 
Uwagi:  
Optolink USB jest zawarty w licencji oprogramowania 

 
Oplot miedziany Przyłącze taśmy uziemiającej NX-generatora do sprzęgła NX, 

Wymiar: 300 x 23 mm, 25mm2 , 4 x śruby M4 x 10mm   
 

6.1.2. Opcje 
 

Nazwa Uwaga Zdjęcie 
PVF BKIT 1 Weryfikacja impulsowa Fast Burst Kit 1 

PVF 50,  Szybka weryfikacja impulsów 50 Ohm 
PVF 1000,  Szybka weryfikacja impulsów 1000 Ohm 
PVF AD 1  Szybka przejściówka weryfikacji impulsów 1 -  

Multi Contact (MC) do SHV fix 
 

PVF AD1PVF  50 lub 
 PVF 1000 

CCI PVKIT 1 Przemysłowe sprzęgło pojemnościowe  
Zestaw do weryfikacji impulsów 1 

Płyta przetwornika 
Wsparcie  
PVF AD3 Adapter szybkiej weryfikacji impulsów 3 - MC do 

SHV  
ESS 1 
#111607 

ESS 1 Blokada do kompaktowego systemu NX5 

Odłącza wysokie napięcie i zasilanie EUT 

 
SCC AD 
#111240 

Adapter obwodu bezpieczeństwa (Sys. Link) 
Zwarcie dla Interlock dla zewnętrznej pętli bezpieczeństwa  
Alternatywa dla: SCT Safety Circuit Terminator 

 
coupling NX / 
CDN 30x3A 

Zewnętrzna 3-fazowa sieć sprzęgająca  
sprzęgło NX: 
Napięcie AC:  3 x 400 V / 690 V  
Napięcie DC: do 1000 VDC 
Prąd:  16 A do 200 A CA i lub DC 

CDN 30x3A:  
Napięcie AC:  3 x 480 V  
Napięcie DC: do 500 VDC 
Prąd:  16 A do 100 A AC lub DC 

 

CCI Sprzęgło pojemnościowe Zacisk przemysłowy 
Do sprzęgania impulsów Burst z liniami sygnałowymi i danymi. 

BCC 1000Kabel  przyłączeniowy SHV 1000 mm 
 

SWL 
#111594 

Lampa ostrzegawcza bezpieczeństwa 
Lampa bezpieczeństwa dla serii NX 

 
SVP CL 100 Rezystor obciążenia kalibracyjnego dla generatorów awarii 

zasilania 
Niskoindukcyjny węglowy rezystor obciążeniowy 100 Ohm 
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SVP CL 1700 Pomiar prądu rozruchowego dla generatorów awaryjnych 
Skrzynka kalibracyjna 1700uF do weryfikacji prądu 
rozruchowego 

 

 6.2. Instalacja oddana do użytku 
Ten rozdział zawiera listę kontrolną z krokami, które należy wykonać przed włączeniem i uruchomieniem generatora. 
 

6.3. Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące instalacji i pierwszego montażu 

Należy przestrzegać krajowych przepisów dotyczących instalacji i obsługi urządzeń elektrycznych. 

 
UWAGA 

Kompaktowy system testowy NX / NSG 3000A nie nadaje się do stosowania w atmosferze wybuchowej. 

 

 
UWAGA 

Podłącz EUT dopiero po zakończeniu wstępnej konfiguracji systemu. 

6.3.1. Kwalifikacje personelu 
Do instalacji urządzenia wymagana jest wiedza z zakresu elektrotechniki i kompatybilności elektromagnetycznej. Użytkownik 
musi znać krajowe przepisy dotyczące instalacji urządzeń elektrycznych, jak również bezpieczeństwa pracy z urządzeniami 
elektrycznymi.  

6.3.2. Instalacja 
System testowy odpowiada klasie ochrony 1. Należy przestrzegać lokalnych przepisów instalacyjnych, aby zapewnić 
bezpieczny przepływ prądów upływowych. 

 

 
UWAGA 

Praca bez podłączenia do masy jest zabroniona! 

 

Konieczne są dwa niezależne połączenia z masą - jedno dla systemu testowego i jedno dla EUT. Muszą one być podłączone 
z powrotem do lokalnej instalacji stałej lub do stałego, trwałego przewodu uziemiającego. 

Urządzenie należy eksploatować wyłącznie w suchym otoczeniu. Wszelkie powstałe skropliny należy pozostawić do 
odparowania przed uruchomieniem urządzenia. Nie należy przekraczać dopuszczalnej temperatury otoczenia ani poziomu 
wilgotności. Używaj tylko oficjalnie zatwierdzonych złączy i elementów wyposażenia dodatkowego. 

Należy upewnić się, że pomiędzy EUT a generatorem zapewniona jest niezawodna ścieżka powrotna dla prądu 
zakłócającego. Płaszczyzna odniesienia masy i połączenia masy z przyrządami, opisane w odpowiednich normach 
badawczych, dobrze służą temu celowi. 

System testowy może być otwierany wyłącznie przez wykwalifikowanego specjalistę po otrzymaniu specjalnej instrukcji od 
producenta. Urządzenie działa zasadniczo z dwoma niezależnymi źródłami zasilania, jednym dla generatora i jednym dla 
EUT. Generator musi być odłączony od obu źródeł przed podjęciem jakichkolwiek zmian w układzie testowym. Oprócz 
samych przyłączy sieciowych, niektóre elementy pracują również pod wysokim napięciem i nie są wyposażone w żadną formę 
dodatkowej ochrony przed przypadkowym kontaktem. 
 
System spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w normie IEC/EN 61010-1 (Wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń 
elektrycznych do pomiarów, sterowania i użytku laboratoryjnego). 

Obowiązkiem użytkownika jest zapewnienie, że stanowisko badawcze nie emituje nadmiernych zakłóceń 
elektromagnetycznych (EMI), które mogłyby wpływać na inne urządzenia. Sam system testowy nie wytwarza żadnego 
nadmiernego promieniowania; jednakże wstrzykiwanie impulsów zakłócających do EUT może spowodować 
wypromieniowanie EMI przez urządzenie i/lub związane z nim kable. Aby uniknąć wypromieniowania niepożądanych 
zakłóceń, organizacje normalizacyjne zalecają umieszczenie układu testowego w klatce Faradaya. 
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Ponieważ celem systemu testowego jest wytwarzanie sygnałów zakłócających do testowania odporności na zakłócenia, 
wymagania serii IEC/EN 61000 dotyczące ograniczenia promieniowanego EMI mogą być spełnione tylko poprzez działanie 
systemu testowego wewnątrz klatki Faradaya. 

6.4. Instalacja kompaktowego urządzenia NX / NSG 3000A  

6.4.1. Miejsce instalacji 
 
Umieść system testowy tak, aby wokół wlotów powietrza chłodzącego po obu stronach i za wylotem wentylatora na tylnym 
panelu było wystarczająco dużo wolnej przestrzeni. 
 

6.4.2. Beznapięciowe przełączanie 
Upewnij się, że kable można podłączać bez przeszkód i rozłączać bez problemów.  
Całkowite odłączenie napięcia od urządzenia odbywa się poprzez odłączenie przewodów. Upewnij się, że kondensatory 
wewnątrz urządzenia mogą być nadal pod napięciem, nawet w sytuacji awaryjnej. 
 

6.4.3. Uziemienie i podłączenie zasilania 
Konieczne są dwa niezależne połączenia z masą - jedno dla systemu testowego i jedno dla EUT. Muszą one być podłączone 
z powrotem do lokalnej instalacji stałej lub do stałego, trwałego przewodu uziemiającego. Aby uniknąć porażenia prądem, 
ochronny przewód uziemiający kabla zasilającego musi być podłączony do masy. 
 

 
Rysunek 20 - Uziemienie i podłączenie zasilania 

 
Masa systemu 
System jest połączony z masą (GND) poprzez przewód uziemiający podłączonego kabla zasilania sieciowego dla generatora 
i zasilania EUT. Oddzielny przewód GND od referencyjnej płaszczyzny GND do punktu uziemienia budynku może być 
przydatny, aby uniknąć zakłóceń w innych obszarach. 
 
EUT GND 
Należy upewnić się, że pomiędzy EUT a generatorem zapewniona jest niezawodna ścieżka powrotna dla prądu 
zakłócającego. Przewód GND z generatora do GND odniesienia i musi być zaprojektowany jako połączenie o niskiej 
indukcyjności, odpowiednie dla wysokich częstotliwości. Płaszczyzna uziemienia odniesienia i połączenia uziemienia z 
przyrządami, opisane w odpowiednich normach badawczych, dobrze służą temu celowi. 
 
Ochrona (opcjonalnie) 
Propozycją jest oddzielenie ochrony systemu EMC za pomocą filtrów, przekładnika izolacyjnego lub zabezpieczenia przed 
prądem uszkodzeniowym i innych środków, które mogą być przydatne dla instalacji EMC. Zaletą jest oddzielenie systemu 
EMC od wszystkich innych instalacji.  
Ekranowane pomieszczenie z odpowiednimi filtrami może być najlepszym rozwiązaniem, aby uniknąć niepożądanych 
zakłóceń przewodzonych i promieniowanych do innych obszarów. 
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6.4.4. Wyłącznik sieciowy i bezpiecznik 
Napięcie sieciowe podane na urządzeniu musi odpowiadać lokalnemu napięciu zasilania (napięcie sieciowe: 85-265 Vac, 
zasilacz uniwersalny, częstotliwość sieciowa: 50-60 Hz).  Należy używać kabli o odpowiedniej wydajności prądowej. 
 
 

 
Rysunek 21 - Wyłącznik sieciowy, uchwyt 
bezpiecznika i wejście zasilania 
 
 

Aby wymienić bezpiecznik: 
 
1) Odłączyć kabel zasilający 
2) Wyciągnąć uchwyt bezpiecznika ze złącza 
3) Wyjąć uszkodzony bezpiecznik(i) 
4) Wstawić 1 lub 2 bezpieczniki (4 A / 115 V i 2 A / 230 V 

wolnoprzełączające) 
5) Wymienić uchwyt bezpiecznika 
6) Podłącz kabel sieciowy do gniazdka z solidnym uziemieniem 
7) Włącz system i pracuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej 

instrukcji. 

 

6.4.5. Podłączenie generatora do masy odniesienia 
Uziemienie do GRP powinno być niskoindukcyjne i niskoomowe. Przekrój poprzeczny uziemienia powinien wynosić co 
najmniej 6 mm2. Lepszy jest oplot ze skrętki lub płaski pasek miedzi lub mosiądzu. 
 

 
Rysunek 22 - Połączenie z masą odniesienia 
 
 

Połączenie z masą odniesienia 
 
W przypadku testów typu burst generator musi być umieszczony na 
płaszczyźnie odniesienia, która jest połączona z masą.  

Niskoindukcyjne, wysokoczęstotliwościowe połączenie uziemienia 
pomiędzy systemem testowym a płaszczyzną odniesienia (GRP) jest 
absolutnie niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia testów burst. 

 

 
Rysunek 23 - Wymiar śruby ziemnej 

 
Wymiary śruby ziemnej: 

Śruby:  Metric M4 ,  
Odległość:  10,1 mm x 11 mm 
Wtyczka:  wtyczka bananowa,∅ 4 mm 

 
 
  



AMETEK CTS  Skrócona instrukcja obsługi - Przewodnictwo 

 1.20 23 / 65 

6.5. Bezpieczniki dla EUT o mniejszych prądach nominalnych 

Generatory impulsów AMETEK CTS nie posiadają wbudowanego bezpiecznika dla zasilania EUT. W zakresie 
odpowiedzialności użytkownika leży zabezpieczenie zewnętrzne EUT dla prądu znamionowego. 

 

 
UWAGA 

Konstrukcja bezpiecznika zewnętrznego musi być zgodna z następującymi zasadami: 

Bezpiecznik musi być równy lub mniejszy od prądu znamionowego EUT podłączonego generatora 
testowego 

Bezpiecznik musi być zaprojektowany tak, aby chronił podłączone urządzenie EUT w przypadku awarii. 

 
 
Przykład wyłącznika zewnętrznego 

Wyłączniki w budynku zaprojektowano na 32 A. Pomiędzy zasilaniem budynku a generatorem testowym zainstalowano 
skrzynkę wyłączników z zabezpieczeniem 16 A.  
Generator testowy i EUT są teraz zabezpieczone dla prądu znamionowego 16 A 

 
Rysunek 24 - Zewnętrzny wyłącznik automatyczny 

 
 

6.6. Zasilanie EUT ON/OFF z zasilaniem Line to Line (400V) 

 

 
UWAGA 

Do eksploatacji generatora wewnętrznego CDN przy napięciach między liniami 400 V,  

generator musi być zaprojektowany dla tego wyższego napięcia między liniami. 

 
 
Wewnętrzny wyłącznik elektryczny przerywa zasilanie na linii L. Przy zasilaniu dwufazowym (L-L), druga linia jest podłączona 
do ścieżki Neutral EUT i nie może być przerwana przez generator. Poniższa konfiguracja z zewnętrznym stycznikiem 
przerywa obie linie L1 i L2 (podłączone do ścieżki N). Sterowanie odbywa się poprzez bezpotencjałowy styk lampy 
ostrzegawczej. 
 
Projekt i montaż stycznika leży w gestii użytkownika. 
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Rysunek 25 - Praca w trybie Line-to-Line (400V) 

Konfiguracja zasilania EUT dla urządzenia testowego zasilanego napięciem 400 V linia do linii 

 

 

6.7. Widok z przodu (wyróżniki charakterystyczne dla danego modelu) 

 

 
Rysunek 26 - Elementy operacyjne 

 
1 Aktywne wskazanie 
2 Ekran dotykowy 
3 Pokrętło (Inc. / Dec /Enter) 
4 "Test On" 
5 CRO I (surge) 

6 CRO V (przepięcie) 
7 HV  impuls Wyjście Burst 50 Ω 
8 Sprzężenie (zasilanie, rozerwanie, 
przepięcie) 
9 Zasilanie testowe EUT 
10 Odniesienie do ziemi  (kalibracja) 

11 CRO Wyjście wyzwalające↑ 5V 
12 Start / Pauza  
13 Stop 
14 Back  
15 Wejście USB  (Memory stick) 
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6.8. Widok z tyłu (rozróżnienie w zależności od modelu) 

 
 

 
Rysunek 27 - Widok z tyłu 

 
1 Wskazanie fazy PF1 / PF2 
2 EUT wejście zasilania 
3 Wyjście przepięciowe HV - COM  
4 Wentylator 
5 Wyłącznik sieciowy 
6 Wyjście DC 0-10V 

7 Monitor V, Monitor I 
8 Nieudana próba, EUT 1, EUT2  
9 Zewnętrzny sygnał wyzwalający IN 
10 Sys Link IN 
11 Interfejs USB A  
12 Interfejs USB B 

13 Interfejs Ethernet 
14 Interfejs Opto Link  
15 Sys Link OUT 
16 Wejście synchronizacyjne 
17 Urządzenie wejścia sieciowego 
18 Uziemienie odniesienia 

 

6.9. Wskaźnik fazy (tylko kompaktowe modele NX) 

Wskazanie fazy pokazuje prawidłowe podłączenie zasilania do wejścia fazowego i neutralnego kompaktowego NX . Dla 
sprzętu generatora obie ścieżki L i N są bezpotencjałowe i odwrotne podłączenie nie ma znaczenia dla pracy generatora. W 
gestii użytkownika leży decyzja o przeprowadzeniu testu przy prawidłowym połączeniu fazowo-neutralnym. W każdym razie, 
przy złym połączeniu faz możliwe i normalne jest zmierzenie napięcia pomiędzy neutralnym a ziemią. 

 
 

Wskazanie fazy 

1 kompaktowy generator NX5 

2 Zasilanie EUT może być  
- bezpośrednie z budynku lub poprzez 
transformator  
z odczepem lub wariację 

3 Dioda LED wskazująca fazę świeci się 

4 Dioda LED wskazująca fazę nieaktywna 

 
Uwaga: Sygnał synchronizacji fazy pobierany ze ścieżki 

L. 
 

Rysunek 28 - Wskazanie fazy 
 
 

6.10. Włączenie zasilania kompaktowego generatora  NX - NSG 3000A 

Po około 3-4 sekundach od włączenia zasilania generator przez kilka sekund będzie napędzał wentylator z pełną 
prędkością. Następnie wentylator powraca do regulacji prędkości obrotowej w zależności od temperatury.  

Uruchomienie 

Po ekranie powitalnym oprogramowanie skanuje sprzęt w poszukiwaniu wszystkich istniejących wewnętrznych zjawisk i 
urządzeń zewnętrznych. Lista pokazuje i wymienia wszystkie wykryte moduły. 
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Rysunek 29 - Ładowanie 
 

Ekran główny po uruchomieniu komputera 

Ekran główny pokazuje wszystkie wykryte symbole zjawisk wraz z ich kolorem. 

  

Rysunek 30 - Ekran główny 
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7. Jak używać kompaktowego generatora NX - NSG 3000A 

7.1. 1. Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 

 
 

7.2. 2. Połączenia czołowe 

 
 

7.3. 3. Połączenia tylne 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Muszą być obsługiwane tylko przez 
uprawnionych  
i wyszkolonych specjalistów 
2. Nie wolno pracować bez uziemienia  
połączenie 
3. Na zacisku wyjściowym powstają 
niebezpieczne wysokie napięcia 

1. Zasilanie EUT (Equipment Under Test) 
2. Opcje wyjścia i sprzężenia 

1. Wskazanie fazy 
2. Wejście zasilania EUT (L, N, PE) 
3. Wyłącznik sieciowy i zasilania 
4. Monitorowanie, wyzwalanie i inne 
funkcje 
5. Interfejsy 
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7.4. 4. Elementy kontrolne 

 
 

7.5. 5. Ekran główny 

 
 

7.6. 6. Szybki start 

  
 

 

 

1. Zjawisko 
2. Menu zaawansowane 
3. Powoduje powrót do ekranu głównego 
4. Przyciski testowe i sterujące 
5. Opcje wyjścia i sprzężenia 

1. Każde zjawisko jest oznaczone 
kolorem.  
 Stuknij, aby wybrać. 

1. Stuknięcie przycisku QUICK START 
umożliwi rozpoczęcie testu 
2. Naciśnięcie przycisku "BACK" lub ← 
na ekranie spowoduje cofnięcie o jeden 
poziom menu. 
3. Naciśnięcie przycisku "TEST ON" w 
dowolnym momencie spowoduje zarówno 
włączenie impulsów 
wysokonapięciowych, jak i dostarczenie 
zasilania do EUT i umożliwienie 
generowania impulsów. 
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7.7. 7. Ustawienia impulsu 

 
 

7.8. Info: Ustawienia impulsów 

 

 
 

7.9. Info: Ustawienia impulsów 

 

 
 

 

 

 

1. Stuknij, aby wybrać parametr. 
Parametry zapisane kolorem białym 
mogą być zmieniane. Wybrany parametr 
jest podkreślony. 
2. Grafika pulsacyjna. Naciśnij lupę-
symbol, aby powiększyć lub przesuń 
palcem w lewo i w prawo, aby nawigować 
do innych widoków. 
3. Naciśnij, aby zmienić zakres regulacji. 
Wybrany zakres zostanie pokazany na 
krótko obok wybranego parametru. 
Wciśnij i przytrzymaj, aby "wyzerować" 
najbliższy zakres. 
4. Obróć, aby zwiększyć lub zmniejszyć 
wybrany parametr w krokach 
odpowiadających wybranemu zakresowi. 

1. Stuknięcie wybranego parametru 
otwiera ekranowe menu ustawień. 

1. Naciśnij długo, aby uzyskać 
szczegółowe informacje. 
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7.10. 8. Rozpoczęcie badania 

 
 

7.11. 9. Przebieg badania 

 
 

7.12. Info: Wskaźniki stanu przycisków 

 

 
 

 

1. Naciśnij "TEST ON" aby włączyć 
wysokie napięcie i zasilanie EUT 
2. Naciśnij "START/PAUZA", aby 
rozpocząć test. 
3. Naciśnij długo "START/PAUZA", aby 
przeprowadzić test ciągły. 

1. Naciśnij "START/PAUZA", aby 
wstrzymać lub naciśnij "STOP", aby 
zatrzymać test. 
2. Naciśnij "START/PAUZA", aby 
kontynuować lub rozpocząć test. 
3. Po zatrzymaniu naciśnij "BACK", aby 
powrócić do Menu lub dotknij ←. 

Biały: Wyłączone zasilanie HV i EUT Żółty: Zasilanie HV i EUT włączone 

Zielony: Gotowy lub wstrzymany Orange: Testy 

Czerwony: Testowanie Czerwone miganie: Błąd 
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8. Skrócona instrukcja obsługi sprzęgła NX - CDN 30x3A 

8.1. Uziemienie i podłączenie zasilania  
Konieczne są dwa niezależne połączenia z masą - jedno dla systemu testowego i jedno dla EUT. Muszą one być podłączone 
z powrotem do lokalnej instalacji stałej lub do stałego, trwałego przewodu uziemiającego. Aby uniknąć porażenia prądem, 
ochronny przewód uziemiający kabla zasilającego musi być podłączony do masy. 
 

 
Rysunek 31 - Wymagania dotyczące uzbrojenia 

 
Masa systemu 
System jest połączony z masą (GND) poprzez przewód uziemiający podłączonego kabla zasilania sieciowego dla sprzęgła, 
generatora i zasilania EUT. Oddzielny przewód GND od referencyjnej płaszczyzny GND do punktu uziemienia budynku może 
być przydatny, aby uniknąć zakłóceń w innych obszarach. 
 
EUT GND 
Należy upewnić się, że pomiędzy EUT a generatorem zapewniona jest niezawodna ścieżka powrotna dla prądu 
zakłócającego. Przewód GND z generatora do GND odniesienia i musi być zaprojektowany jako połączenie o niskiej 
indukcyjności, odpowiednie dla wysokich częstotliwości. Płaszczyzna uziemienia odniesienia i połączenia uziemienia z 
przyrządami, opisane w odpowiednich normach badawczych, dobrze służą temu celowi. 
 
Ochrona (opcjonalnie) 
Propozycją jest oddzielenie ochrony systemu EMC za pomocą filtrów, przekładnika izolacyjnego lub zabezpieczenia przed 
prądem uszkodzeniowym i innych środków, które mogą być przydatne dla instalacji EMC. Zaletą jest oddzielenie systemu 
EMC od wszystkich innych instalacji. Ekranowane pomieszczenie z odpowiednimi filtrami może być najlepszym rozwiązaniem 
dla uniknięcia niepożądanych zakłóceń przewodzonych i promieniowanych do innych obszarów. 
 
Połączenie z masą odniesienia 

 
Rysunek 32 - Wymiar śruby ziemnej 

 
Wymiary śruby ziemnej: 

Śruby:  Metryczne M4 x 10 mm 
Odległość:  10,1 mm x 11 mm 
Wtyk:Wtyk  bananowy,∅ 4 mm 
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8.2. Wyłącznik sieciowy i bezpiecznik 
 
Napięcie sieciowe wskazane na przyrządzie musi odpowiadać lokalnemu napięciu zasilania (napięcie sieciowe: 85-265 Vac, 
zasilacz uniwersalny, częstotliwość sieciowa: 50-60 Hz). 
 

 
Rysunek 33 - Wyłącznik sieciowy, uchwyt 

bezpiecznika i wejście zasilania 
 
 

Aby wymienić bezpiecznik: 
 
1) Odłączyć kabel zasilający 
2) Wyciągnąć uchwyt bezpiecznika ze złącza 
3) Wyjąć uszkodzony bezpiecznik(i) 
4) Włożyć 2 bezpieczniki, (2 x 2 A / 230 V wolnoprzełączające) 
5) Wymienić uchwyt bezpiecznika 
6) Podłącz kabel sieciowy do gniazdka z solidnym uziemieniem 
7) Włącz system i pracuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej 

instrukcji. 

 

8.3. Sprzęgło łączące NX z kompaktowym generatorem NX 
 
Podczas tworzenia testu muszą być zagwarantowane krajowe i międzynarodowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa ludzi.  

 
Rysunek 34 - Dodawanie 

sprzęgu 

Wszystkie urządzenia, generator przepięć, EFT i matryca sprzęgająca mogą być zainstalowane 
jedno nad drugim. Matryca sprzęgająca powinna być używana jako centralne wyjście dla EUT 
i powinna być zamontowana bezpośrednio na płaszczyźnie odniesienia uziemienia.  
Kompaktowy NX5 musi być zamontowany bezpośrednio nad sprzęgającym NX5 ze względu na 
krótki kabel HV. Zaleca się podłączenie symulatora do płaszczyzny odniesienia masy zestawu 
testowego.  

Rysunek 6.1: Przykład stojaka badawczego z kompaktem NX5 i sprzęgłem NX5 bs-3-480-16 

Podłącz następujące kable pomiędzy generatorem a siecią sprzęgającą 

 
 Nazwa Długość [m] Połączenie Uwaga 
1 SLC 500, kabel Sys Link 0,5 m, (1,0 m) compact NX5 - compling NX 26 biegunów D-Sub High Density 
2 BCC 400, kabel HVS Burst 0.4 m compact NX5 - compling NX Kabel koncentryczny  
3 HVS Przewód przepięciowy 0.5 m compact NX5 - compling NX 2 przewody dla HV i COM 
4 Uziemienie 0.3 m compact NX5 - compling NX 300 mm x 23 mm; 25 mm2 
5 Uziemienie 0.3 m coupling NX - Ref GND 300 mm x 23 mm; 25 mm2 
6 Kabel zasilający 2 m Sieć - sprzęgło zasilania 85V do 154 V 50 / 60 Hz 
7 Sieć zasilająca EUT Aby zdefiniować Sieć 3-fazowa - wejście EUT Wymagany bezpiecznik 

zewnętrzny 
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Rysunek 35 - Połączenia od strony przedniej 

Przyłącze od strony czołowej: 

1. BCC 350, kabel łączący Burst. Kabel koncentryczny do podłączenia 
impulsu EFT Burst z generatora do sprzęgła. 

2. Wyjście Burst do pojemnościowego zacisku sprzęgającego CCI za 
pomocą koncentrycznego kabla połączeniowego BCC 1000. 

3. Wyjście do EUT. Impulsy Burst i Surge są sprzężone z liniami 
zasilającymi. 

4. Wyjście przepięciowe do zewnętrznego CDN dla linii danych poprzez 
kabel HVS. 

 
 
 
Rysunek 6.2: Przednia strona kompaktowego urządzenia NX5 ze sprzęgłem NX5 

 
 

 
Rysunek 36 - Połączenia od strony tylnej 

Przyłącze z tyłu: 

1. Oplot miedziany do uziemienia generatora i sprzęgła  

2. HVS Przewód przepięciowy 

3. SCC AD, adapter obwodu bezpieczeństwa (Sys.link) 

4. Kabel SLC 500 Sys.Link (Daisy chain) 

5. SWL AD, adapter bezpiecznej lampy ostrzegawczej (Sys.link) 

6. Zasilanie sieciowe (sterowanie) 

7. Wejście zasilania EUT 

8. Podłączenie do masy referencyjnej z połączeniem o niskiej indukcyjności. 

 
Rysunek 6.3: Tylna strona kompaktowego urządzenia NX5 ze złączem NX5 

 

8.4. Połączenie CDN 30x3A-C32 z generatorem NSG 30x0A 
 
Podczas tworzenia testu muszą być zagwarantowane krajowe i międzynarodowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa ludzi.  

 
Rysunek 37 - Przykładowy 

regał testowy 

Wszystkie urządzenia, generator przepięć, EFT i matryca sprzęgająca mogą być zainstalowane 
jedno nad drugim. Sieć sprzęgająca powinna być wykorzystana jako centralne wyjście dla 
EUT i powinna być zamontowana bezpośrednio na płaszczyźnie odniesienia uziemienia.  
NSG 3060A musi być zamontowany bezpośrednio nad CDN 3063A-C32 ze względu na krótki kabel 
HV. Zaleca się podłączenie symulatora do płaszczyzny odniesienia masy zestawu testowego.  
 
 

Rysunek 3.1: Przykład szafy testowej z NSG 3060A i CDN 3063A-C32 

Podłącz następujące kable pomiędzy generatorem a siecią sprzęgającą 

 
 Nazwa Długość [m] Połączenie Uwaga 
1 SLC 500, kabel Sys Link 0,5 m, (1,0 m) NSG 3060A - CDN 3063A 26 biegunów D-Sub High Density 
2 BCC 350, kabel HVS Burst 0.4 m NSG 3060A - CDN 3063A Kabel koncentryczny  
3 HVS Przewód przepięciowy 0.5 m NSG 3060A - CDN 3063A 2 przewody dla HV i COM 
4 Uziemienie 0.3 m NSG 3060A - CDN 3063A 300 mm x 23 mm; 25 mm2 
5 Uziemienie 0.3 m CDN 3063A - Ref GND 300 mm x 23 mm; 25 mm2 
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6 Kabel zasilający 2 m Sieć - sprzęgło zasilania 85V do 154 V 50 / 60 Hz 
7 Sieć zasilająca EUT Aby zdefiniować Sieć 3-fazowa - wejście EUT Wymagany bezpiecznik 

zewnętrzny 
 
 

 
Rysunek 38 - Złącza z przodu 

Przyłącze od strony czołowej: 

1. BCC 350, kabel łączący Burst. Kabel koncentryczny do podłączenia 
impulsu EFT Burst z generatora do sprzęgła. 

2. Wyjście Burst do pojemnościowego zacisku sprzęgającego CCI za 
pomocą koncentrycznego kabla połączeniowego BCC 1000. 

3. Wyjście do EUT. Impulsy Burst i Surge są sprzężone z liniami 
zasilającymi. 

4. Wyjście przepięciowe do zewnętrznego CDN dla linii danych poprzez 
kabel HVS. 

 
 
 
 
 
Rysunek 3.2: Strona przednia NSG 3060A z CDN 3063A-C32 

 
 

 
Rysunek 39 - Złącza tylne 

Przyłącze z tyłu: 

1. Oplot miedziany do uziemienia generatora i sprzęgła  

2. HVS Przewód przepięciowy 

3. SCC AD, adapter obwodu bezpieczeństwa (Sys.link) 

4. Kabel SLC 500 Sys.Link (Daisy chain) 

5. SWL AD, adapter bezpiecznej lampy ostrzegawczej (Sys.link) 

6. Zasilanie sieciowe (sterowanie) 

7. Wejście zasilania EUT 

8. Podłączenie do masy referencyjnej z połączeniem o niskiej indukcyjności. 

 
 
 
Rysunek 3.3: Tylna strona NSG 3060A z CDN 3063A-C32 
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8.5. Widok z przodu (wyróżniki charakterystyczne dla danego modelu) 
 

 
Rysunek 40 - sprzęgło NX z przodu (model dla 16 A / 32 A) 

 
 

1 Aktywna dioda LED 
2 Fenomen (Burst, Ring Wave, Surge)  
3 Dioda sygnalizacyjna sprzężenia  
4 Zasilanie testowe AC, DC i przekroczenie temperatury 
5 Przycisk "TEST ON" 

6 Wejście EFT z kompaktowego generatora NX  
7 Wyjście EFT do pojemnościowego zacisku 
sprzęgającego 
8 EUT Wyjście L1/DC+, L2, L3, N/DC-, PE  
9 GND odniesienie dla weryfikacji EFT 
10 Wyjście HV i COM do zewnętrznej sieci Surge CDN 
 

8.6. Widok z tyłu (rozróżnienie w zależności od modelu) 
 
 

 
Rysunek 41 - Tylne sprzęgło NX 

  
 
 

1 Uziemienie odniesienia (śruba M4) 
2 EUT moc L1 & dc+, L2, L3, N & dc-, PE 
3 Wejście HV & COM z generatora NX 
4 Wentylator 
 

5 Przełącznik zasilania 
6 Złącze sieciowe i bezpiecznik (5 x 20 mm) 
7 Łącze systemowe 
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8.7. Praca z zewnętrzną siecią CDN lub wewnętrznym generatorem CDN 

Sieć sprzęgająca NX jest obsługiwana i sterowana przez kompaktowy generator NX. Po włączeniu zasilania kompaktowy generator 
NX skanuje system w celu wyszukania wszystkich urządzeń.    

Procedura włączania zasilania 

Rezultat włączone 
zasilanie 

 
OK 

 
OK 

 
NOGO 

generator nie może znaleźć sprzęgła NX, 
wyłączyć / włączyć generator kompaktowy NX 

 

w tym samym 
czasie 

druga pierwszy 

 

w tym samym 
czasie 

pierwszy druga 

 

Generator testowy uświadamia sobie, że podłączony jest trójfazowy sprzęgacz i pokazuje możliwe tryby sprzęgania na wyświetlaczu 
generatora. Cały system jest sterowany przez generator z panelu przedniego lub oprogramowania. 
 
Jeśli zewnętrzna sieć sprzęgająca zostanie podłączona lub włączona później niż generator, generator musi zostać zresetowany 
poprzez włączenie zasilania. 

Na przednim panelu sprzęgacza użytkownik może włączyć/wyłączyć zasilanie EUT. 

Za pomocą oprogramowania iec.control matryca sprzęgająca jest całkowicie kontrolowana przez oprogramowanie. 

 

Wykrywanie urządzenia sprzęgającego 

Po włączeniu zasilania urządzenia compact NX sterownik wyszukuje wszystkie urządzenia zewnętrzne.  

Wykryto zewnętrzne CDN:  Praca z zewnętrznym urządzeniem sprzęgającym 

Nie wykryto zewnętrznej sieci CDN:  Praca z wewnętrznym generatorem CDN  
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9. Skrócona instrukcja obsługi DCD serii sr i st 

9.1. Konfiguracja testu dla aplikacji DCD 
 

 
Rysunek 42 - Użycie DCD 

 
 
 
Sieć 
sprzęgająca/sprzęgająca 
DCD 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generator impulsów 

 
 
Uziemienia 

Kabel uziemiający:  Niska indukcyjność i niska ohmiczność połączenia ex. Użyj treski miedzianej lub płaskiej taśmy 
miedzianej. 
Połączenie:  Podłącz śrubę uziemiającą DCD, generator compaxt NX i odniesienie do masy razem.  
 
W zależności od zastosowania, kolejność podłączenia uziemienia DCD - generator - uziemienie odniesienia może być 
zmieniana w zależności od potrzeb. 
 
 

 
OSTRZEŻENIE 

Śruba uziemiająca urządzenie musi być podłączona do płaszczyzny odniesienia, jeśli taka istnieje. W innym 
przypadku użytkownik jest odpowiedzialny za prawidłowe połączenie bolca uziemiającego generatora z 
uziemieniem budynku. 

 
 
 
Połączenie HV - COM (generator kabli impulsowych - DCD) 
 

Skrętka (HV i COM) Kabel HV  
czerwony: Generator  HV - sieć sprzęgająca / odsprzęgająca HV DCD Kabel HV  
czarny:  Generator COM - sieć sprzęgająca / odsprzęgająca COM DCD. 

 
 
Połączenie Dataline 
- Wejście z portu AE na tylnej stronie 
- Wyjście do EUT po stronie czołowej 
 
 

 
Rysunek 43 - Połączenie DCD 
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Rysunek 44 - Ochrona AE 

9.2. AE Ochrona urządzeń pomocniczych 
Aplikacja 

W zależności od zastosowania do 
ochrony urządzeń pomocniczych 
dostępne są różne jednostki 
zabezpieczające.  

Zespół ochronny jest wymienny, aby 
uzyskać najlepszą ochronę dla urządzeń 
pomocniczych 

 

 

  

 
 
 
 
 

9.3. Funkcje urządzenia i obsługa 
Różnica między poszczególnymi modelami to: 

- Liczba linii danych (seria DCD sr 4-x z 4 liniami, seria DCD sr 8-x z 8 liniami) 
- nominalne napięcie i poziom prądu linii sygnałowych i linii danych 
- różne poziomy napięcia probierczego 5 kV i 7 kV  
 

9.4. Sieć sprzęgająca DCD sr 

 

Rysunek 45 - Połączenia DCD 
1 Wyjście sygnału do EUT 
2 Wejście HV COM (Generator) 
3 Wejście sygnału (port AE) 
4 Urządzenie zabezpieczające 
5 Wtyczka PE do uziemienia 
6 Sprzężenie HV do L1 - L4 (S2) 

7 Sprzężenie L1 L4 z COM (S1) 
8 Połączenie COM-GND (S1)  
9 Sprzęgło zewnętrzne 
10 Sprzężenie 3 µF Fala pierścieniowa  
11 Sprzężenie 0,5 µF / 40 Ω Przepięcia 
12 Sprzężenie GDT (wewnątrz mostka) / 40 Ω Przepięcia  
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9.5. Łączenie linii z linią 

9.5.1. Sprzężenie z rezystorem  40Ω i kondensatorem 0,5 µF 
 

 
Rysunek 46 - Linia do linii 

 
Przykład sprzężenia według IEC 61000-4-5 

Sprzężenie:  pojemnościowe z 0,5 µF i rezystorem 40 Ω 
Ścieżka sprzężenia:  linia L1 (S2) do linii L3 (S1) 
 

9.5.2. Złącze z 40 Ohm i rurką odprowadzającą gaz (GDT) 
 

 
UWAGA 

Stosować tylko mostki z wbudowanym GDT (gazowa rura wyładowcza). W przeciwnym razie obwód 
generatora jest  
obciążony napięciem sieciowym w szeregu z 40Ω . Może to spowodować zniszczenie generatora 

 

 
Rysunek 47 - Przykład sprzężenia według IEC 61000-4-5 

 
Złącze:  Rura wyładowcza (GDT) i rezystor 40 Ω UWAGA: GDT znajduje się wewnątrz mostka! 
Ścieżka sprzężenia:  linia L2 (S2) do linii L4 (S1) 
 
 

 
UWAGA 

Maksymalne przyłożone napięcie EUT ze sprzężeniem GDT jest określone przez napięcie 
przebicia GDT wynoszące 90 V. 
Inne napięcia linii mogą wymagać GDT z dostosowanym napięciem linii. 
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9.6. Sprzężenie do GND 
 

9.6.1. Układ badawczy Sprzężenie z PE 

 
Rysunek 48 - Przykład sprzężenia według IEC 61000-4-5 

 
 
Sprzężenie:  pojemnościowe z 0,5 µF i rezystorem 40 Ω 
Droga sprzężenia:  linia L1 (S2) zabezpieczona uziemieniem PE (S1) 
 

9.7. Sieć sprzęgająca DCD st, 4 linie 
 
4 Konfiguracja linii danych: 

Każda z 4 linii ma impedancję= 160 Ω 
Wszystkie cztery linie są połączone za pomocą urządzenia 
sprzęgającego (CD) 
 
 

 
Rysunek 49 - 4 Ustawienie linii danych 

  
2 Konfiguracja linii danych: 

Dwie linie są połączone równolegle. Każda z 2 linii ma 
impedancję= 80Ω (160 Ω // 160 Ω) 

L1 = (L1' // L3')  
L2 = (L2' // L4') 
 

 

 
Rysunek 50 - 2 Ustawienie linii danych 

Dla konfiguracji 2 linii danych:  
- Linia 1 i linia 2 sprzęgają się z urządzeniem sprzęgającym (CD) z wyjściem EUT. 
- Linie L1 są równoległe do L3 
- Linie L2 są równoległe do L4 
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9.8. Sieć sprzęgająca DCD st, 8 linii 
8 Konfiguracja linii danych: 

Każda z 8 linii ma impedancję= 320 Ω 
 
 

 
Rysunek 51 - 320 Ω, 8 linii 

  
4 Konfiguracja linii danych: 

Dwie linie są przełączane równolegle. Każda z 4 linii ma 
impedancję= 160Ω (320 Ω // 320 Ω) 

L1 = (L1' // L5') 
L2 = (L2' // L6') 
L3 = (L3' // L7') 
L4 = (L4' // L8') 

 

 
Rysunek 52 - 160 Ω, 4 linie 

  
2 Konfiguracja linii danych: 

Cztery linie są połączone równolegle. Każda z 2 linii ma 
impedancję= 80Ω (320 Ω // 320 Ω // 320 Ω // 320 Ω) 

L1 = (L1' // L3' // L5' // L7') 
L2 = (L2' // L4' // L6' // L8') 
 

 
Rysunek 53 - 80 Ω, Linie 

 

9.9. Ustawienie testowe dla impulsów 10/700 µs 
 

Ze względu na charakter okablowania stosowanego w nieekranowanych 
zewnętrznych symetrycznych liniach komunikacyjnych (skręcone pary), 
sprzężenie jest zawsze w trybie wspólnym. Schemat rozłączania sprzężeń 
pokazano na rysunku A.4. (IEC 61000-4-5 Ed 3.0) 

Sprzęganie poprzez ograniczniki(GDT) lub diody łamiące Avalanche (ABD) 
jest preferowaną metodą sprzęgania dla nieekranowanych zewnętrznych 
symetrycznych linii komunikacyjnych. Sieć sprzęgająca ma również za 
zadanie rozdzielić prąd przepięciowy na wiele par w kablach wielożyłowych. 
Wewnętrzny rezystor dopasowujący generatora Rm2 (25 Ω) jest zastąpiony 
przez Rc = 25 Ω w sieci sprzęgającej / odsprzęgającej DCD. 

 

 
Rysunek 54 - IEC 61000-4-5 Ed3.0 
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9.9.1. Test setup z 4 liniami Network DCD ST 4-1 

4 Konfiguracja Dataline: Dwie linie symetryczne (2 pary) 

Każda z 4 linii ma impedancję= 25 Ω 

Mostek (szary): Impedancja  25 Ω wynika ze zwarcia 
rezystorów 135 Ω.  

Mostek (CD): Połączenie dla wbudowanego urządzenia 
sprzęgającego (GDT/ABD) do sprzęgania z 
liniami L1 do L4. 

 

 

 
Rysunek 55 - Dwie symetryczne linie 

  
2 Konfiguracja linii danych: Jedna linia symetryczna (1 para) 

Mostek (szary): Impedancja  25 Ω wynika ze zwarcia 
rezystorów 135 Ω linii L1 i L2.  

Mostek (CD): Przyłącze dla wbudowanego urządzenia 
sprzęgającego (GDT/ABD) do sprzęgania z 
liniami L1 i L2. 

 

 

 
Rysunek 56 - Jedna linia symetryczna 
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Rysunek 57 - CCI 

10. Skrócona instrukcja obsługi Zacisk sprzężenia pojemnościowego CCI 

 
CCI jest używany do sprzęgania impulsów EFT/burst z liniami I/O zgodnie z wymaganiami różnych europejskich i 
międzynarodowych norm dotyczących testowania odporności. Sprzężenie elektrycznych szybkich stanów przejściowych 
EFT/burst do linii sygnałowych zwykle nie może być osiągnięte przez dyskretne sprzężenie pojemnościowe bez zakłócenia 
przepływu sygnału. Często niemożliwy jest kontakt z wymaganym obwodem (bezpośredni), np. kable koncentryczne lub 
ekranowane.  
 
W tym przypadku sprzężenie jest realizowane przez pojemnościowy zacisk sprzęgający. Symulator zakłóceń może być 
podłączony po obu stronach zacisku sprzęgającego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Normalnie zacisk jest podłączony bezpośrednio do współosiowego wyjścia generatora (wyjście 50 Ohm), ale może być również 
podłączony i sterowany poprzez zewnętrzną sieć sprzęgającą. 
 

 
Rysunek 58 - Połączenie CCI 

 
Aby aktywować sprzęgło poprzez zacisk sprzęgła, należy wybrać odpowiednie sprzęgło na generatorze. 
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Rysunek 59 - Ustawienia generowania dla CCI 
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11. Skrócona instrukcja obsługi HSC 4-8.1, CNI 508N2, SPN 508N1 

11.1. HSC 4-8.1 Sieć sprzęgająca/sprzęgająca  
HSC 4-8.1 jest specjalnie 
zaprojektowaną siecią CDN do 
testowania szybkich linii 
komunikacyjnych. Jego unikalna 
konstrukcja pozwala na przesyłanie 
danych z prędkością do 1,000MBit/s 
bez degradacji przez sieć 
sprzęgającą/odsprzęgającą. Sieć 
odsprzęgająca chroni urządzenia 
pomocnicze ograniczając napięcie 
szczątkowe do max. 50V@2kV dla 
impulsów testowych przepięć typu 
common-mode. 

Ponadto HSC 4-8.1 w pełni wspiera 
wymagania standardu PoE i PoE+ 
zgodnie z IEEE 802.3. 

HSC 4-8.1 może być również 
stosowany do badania kabli 
ekranowanych zgodnie z IEC/EN 
61000-4-5, Rys. 16. 

 
Rysunek 60 - HSC 4-8.1 

 

Upraszcza to konfigurację testu i oferuje odpowiednie odsprzężenie urządzeń pomocniczych, jak również wysokie 
bezpieczeństwo dla operatora, ponieważ przepięcie jest sprzężone poprzez HSC 4-8.1, a nie jest bezpośrednio stosowane do 
metalowej obudowy DUT.  
HSC 4-8.1 może być również stosowany do sprzęgania impulsów fali pierścieniowej (0,5 us/100 kHz) i impulsów burst do 
kabli ekranowanych . 

11.2. CNI 508 N2 Sieć sprzęgająca/sprzęgająca  
CNI 508N2 jest poprzednikiem HSC 4-
8.1 i może być również używany do 
testowania szybkich linii 
komunikacyjnych. Jego unikalna 
konstrukcja pozwala na przesyłanie 
danych z prędkością do 1,000MBit/s 
bez degradacji przez sieć 
sprzęgającą/odsprzęgającą.  
 
Jednak w przeciwieństwie do HSC 4-
8.1 nie można go używać do testów fal 
pierścieniowych. 
 

 
Rysunek 61 - CNI 508N2 

 

11.3. SPN 508 N1 Sieć ochrony przed przepięciami 
 
SPN 8 chroni urządzenia pomocnicze przy napięciu szczątkowym  
mniejszym niż 10V. To urządzenie do ochrony przeciwprzepięciowej Ethernet  
może być alternatywnie używane do wszystkich innych zastosowań, gdzie użytkownik  
musi chronić swoje urządzenia przed jakimkolwiek przepięciem. 

SPN 8 posiada galwaniczną izolację sygnału pomiędzy  
stroną chronioną  
i niechronioną. W celu odsprzężenia impulsu w kierunku do  
portu AE, sieć ochrony przeciwprzepięciowej  
SPN 508 N1  
musi być obowiązkowo podłączona po przeciwnej stronie EUT przy  
HSC 4-8.1 lub CNI 508N2. 

 

  
Rysunek 62 - SPN 508 N1 
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11.4. Widok z przodu i z tyłu HSC 4-8.1 
 

 
 

 

1 Wejście fali pierścieniowej/SDOW z generatora 
2 Wejście Burst z generatora Burst 
3 Wyłącznik Fala pierścieniowa / przepięcie 
4 Położenie otwarcia klamki 
5 Wyjście do portu EUT 

6 Wejście przepięciowe z generatora przepięć do ekranu 
7 Wejście przepięciowe z generatora przepięć do linii 
8 Położenie zamknięte klamki 
9 Wyjście do portu AE RJ45 
10 Wtyczki uziemiające 

 
 
 
 

11.5. Widok z przodu i z tyłu CNI 508N2 
 

 
 

 

1 Burst wejście z generatora Burst 
2 Wyjście do portu EUT 
3 Położenie otwarte klamki 
4 Wejście przepięciowe z generatora przepięć do ekranu 
 

5 Wejście przepięciowe z generatora przepięć do linii 
6 Pozycja zamknięta klamki 
7 Wyjście do portu AE RJ45 
8 Wtyczki uziemiające 
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11.6. Widok z przodu i z tyłu SPN 508N1 
 

 
 

 
 

1 Płyta izolacyjna 
2 Wskazanie Strona chroniona 
3 Portwyjściowy AE  

4 Wtyczki uziemiające 
5 Wskazówka Strona niechroniona 
6 Wyjście Port EUT poprzez sieć sprzęgającą/odsprzęgającą 

 

11.7. Ogólne  
 
Sprzężenie impulsów przepięciowych jest realizowane za pomocą sieci sprzęgającej/sprzęgającej HSC 4-8.1. Dla dodatkowej 
ochrony urządzeń pomocniczych poprzez obniżenie poziomu napięcia szczątkowego stosuje się SPN 508N1. 

Projekt HSC 4-8.1 oparty jest na IEC 61000-4-5 (Ed 3.0: 2012) rysunek 11, IEC 61000-4-12 (Ed. 3) rysunek 10. 

HSC 4-8.1 umożliwia następujące sprzężenia z oddzielnymi złączami wejściowymi: 
- Przepięcia i impulsy fali pierścieniowej w liniach danych 
- Impulsy udarowe do ekranu 
- Impulsy Burst do osłony 

 
Dla dodatkowego zabezpieczenia przepięciowego portu AE można zastosować SPN 508N2, który ogranicza napięcie szczątkowe 
do ok. 10V.  
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Rysunek 63 - Schemat HSC 4-8.1 dla przepięcia do szybkich 

linii danych 

 
 
 

Rysunek 64 - Schemat HSC 4-8.1 dla linii danych o dużej 
prędkości z falą pierścieniową 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

11.8. Metody badania przepięcia i fali pierścieniowej w szybkich liniach danych 
Norma IEC 61000-4-5 Ed.3 Surge przedstawia na rysunku 11 sieć sprzęgającą do badania linii danych o dużej prędkości.  
Rozwiązanie dla sprzęgania/odsprzęgania jest oparte na istniejących metodach badania przepięć. Istnieją dwie różne Metody 
testowania impulsów przepięciowych na liniach danych. 
 
 
 

Sprzężenie z przewodami ekranowanymi 

Test na linię ekranowaną jest zaadaptowany z 
rysunku 16, gdzie przepięcie jest przyłożone 
bezpośrednio do ekranu kabla danych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Rysunek 65 - Sprzężenie z liniami 
ekranowanymi 

   
   
Sprzężenie bezpośrednio z liniami dużej 
prędkości 

Test ze sprzężeniem bezpośrednio do linii danych 
oparty jest na rysunku 11 normy IEC 61000-4-5. 
Przepięcie jest przykładane bezpośrednio do 
nieekranowanych symetrycznych linii danych o 
dużej prędkości. Do odsprzęgania i ochrony należy 
stosować oddzielne urządzenia z zespołu HSC 4-
8.1. 

 

 
 

 

 
Rysunek 66 - IEC 61000-4-5 

 
 

11.9. Konfiguracja badania 
 
SPN 508N1 zabezpiecza urządzenia pomocnicze  
napięciem szczątkowym  
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mniejszym niż 10V.  
 
Wtyczki wyjściowe generatora 

Wtyczki wyjściowe Surge i Ringwave 
znajdują się na tylnej stronie generatora 
impulsów. Impedancja generatora przepięć 
wynosi 2 Ω. Dodatkowa impedancja 
znajduje się wewnątrz HSC 4-8.1. 

Surge, Ringwave: 
Wyjście HV -COM na tylnej stronie 
generatora z bezpośrednim sprzężeniem. 
 

 
Rysunek 67 - Wyjście przepięciowe 
po stronie tylnej 

 

 
Rysunek 68 - Wyjście impulsowe 

Burst 

 

Uziemienie:  Generator i zastosowane urządzenia zespołu  HSC 4-8.1 muszą być prawidłowo uziemione do uziemienia 
odniesienia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.10. Próba przepięciowa ekranowanych linii danych 
Ten test powoduje sprzężenie impulsu przepięciowego z ekranem ekranowanego kabla danych RJ24. Kabel do EUT musi 
być obowiązkowo ekranowany. 

 
Rysunek 69 - Ustawienie do badania przepięciowego ekranowanych linii danych 

 
Prąd przepięcia na ekranie kabla może być bardzo duży i jest ograniczony przez impedancję generatora 2Ω. Zastosowanie 
ochronnika SPN 508N1 zabezpieczy stronę portu AE i wszystkie podłączone urządzenia. 
 

Napięcie i prąd sprzężenia przepięciowego do linii zależy od 
impedancji podłączonej na porcie HSC 4-8.1 AE. 

W przypadku zwarcia jak na rysunku 5.4, sprzężenie z 
liniami wynosi prawie 1:1 i pojawia się fala prądowa 8/20us. 

Jeżeli na porcie AE jest wysoka impedancja (obwód 
otwarty), na porcie EUT pojawia się fala impulsowa o 
kształcie 1,2/50us. 

 

 
Rysunek 70 - HSC 4-8.1 ze zwarciem w porcie AE 
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11.11. Próba przepięciowa dla linii danych 
Ten test powoduje sprzężenie impulsu przepięciowego bezpośrednio z 8 liniami danych w kablu RJ45. Kabel do EUT może 
być ekranowany lub nieekranowany. Rysunek 5.5 pokazuje konfigurację testu dla przepięcia do linii danych. 

 
Rysunek 71 - Badanie przepięcia linii danych 

 
 

11.12. Test przepięciowy dla linii danych z ochroną  SPN 508N1 
W przypadku konieczności zapewnienia wysokiego poziomu ochrony ok. 10V na porcie AE, użytkownik może podłączyć 
dodatkowo SPN 508N1. Zabezpieczenie to oddzieli stronę AE od przepięcia poprzez izolację galwaniczną od obwodu 
przepięciowego. Rysunek 5.6 ilustruje konfigurację z użyciem zabezpieczenia SPN 508N1. 
 

 
Rysunek 72 - Użycie SPN 508N1 

 

11.13. Test na rozerwanie linii danych 
 
Impuls burst jest podawany z wyjścia EFT 50Ω po stronie czołowej do niebieskiego wtyku HV-BNC urządzenia CNI 508N2. 
Sprzężenie następuje do ekranu. Impuls rozrywający można zmierzyć na ekranie tak samo jak na liniach danych. 

 
Rysunek 73 - Burst na liniach danych 
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12. Skrócona instrukcja obsługi MFT 30, MFT 100, MFC 1000 

Najwygodniejszym urządzeniem do przeprowadzania badań pola magnetycznego zgodnie z normą IEC 61000-4-8 i IEC 
61000-4-9 jest generator kompaktowy typu compact NX5 / compact NX7, serii NSG 3040A, NSG 3060A. 

12.1. Urządzenia do badania pola magnetycznego 
 

Antena pola magnetycznego MFC 1000.1 

 

Antena prostokątna  jednoobrotowa 
 Kwadrat 1m x1m 
 Stojak podwójny na stopkach         

Antena pola magnetycznego MFC 1000 

 

Antena prostokątna  jednoobrotowa 
                          Kwadrat 1m x1m 
                                      Podwójny stojak na kółkach z hamulcem         

Przekładnik prądowy MFT 30 

 
 

Przekładnik prądowy dla zakresu 30A/m 
 

Przekładnik prądowy MFT 100 

 
                                                Wtyk 14mm 
 

Przekładnik prądowy dla zakresu od 80A/m do 1000A/m 

Do zastosowania pól magnetycznych większych niż 600A/m przy 
użyciu wariaka silnikowego NX1 lub VAR 3005A-S16 konieczne 
jest napięcie sieciowe 230V. Sieć o napięciu 115V wymaga 
zewnętrznego transformatora podwyższającego 115V na 230V 
10kVA. 

Jeśli MFT100 jest dostarczany do istniejącego poprzedniego 
modelu MS100, dostarczane są dwie dodatkowe wtyczki do 
podłączenia do MS100. 
 

variac NX1-260-16 z kompaktem NX5/NX7 

    

Wariak silnikowy 0-260V/16A 

VAR 3005A-S16 z NSG 3040A/3060A 

   
 

Wariak silnika 0-260V/16A 

 

12.2. Kabel do anteny pola magnetycznego 
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Zgodnie z normą kabel pomiędzy generatorem pola magnetycznego (Transformatorem) a anteną powinien być 
-Twisted 
-Max . 2 m zgodnie z IEC 61000-4-8 
-Max . 3 m zgodnie z IEC 61000-4-9 
 
Dostarczone przewody 2,5 mm2 mają długość 2 m +/- 5% i muszą być przygotowane do badania pola magnetycznego. 
Użytkownik musi skręcić lub spleść cztery przewody w kabel o całkowitej długości mniejszej niż 2,0 m 
 
 
Taki układ ze skrętką ma następujące zalety: 
 -kabel mniej promieniuje, ponieważ pole jest kompensowane 
 -Indukcyjność pętli kablowej jest mniejsza  
-lepsza  obsługa, ponieważ tylko jeden kabel służy do konfiguracji 
 

 

12.3. Przekładniki prądowe 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ogólny układ dla pola magnetycznego 

 

Dostępne są dwa różne przekładniki prądowe: 

-MFT  30 do wytwarzania ciągłych pól magnetycznych do 30 A/m 

-MFT  100 do generowania ciągłych pól magnetycznych od 80 do 
100 A/m oraz krótkotrwałych pól magnetycznych do 1000 A/m. 

Transformatory mogą być zamieniane w zależności od tego, w 
jakim zakresie operator ma do zbadania. 

Proszę zawsze używać załączonych oryginalnych kabli 
połączeniowych. Państwa system został skalibrowany razem z tymi 
kablami, a równoważne współczynniki transformacji są częścią 
oprogramowania.  

      
 MFT 30  MFT 100 

Przy użyciu innych elementów należy ponownie skalibrować układ badawczy i wprowadzić do oprogramowania współczynniki 
równoważne. Zmiana układu badawczego wymaga również zmiany współczynników (patrz pkt 5.0 weryfikacja).  

Badanie pola magnetycznego wymaga napięcia sieciowego 230 V dla użytkownika z wariakiem silnikowym (wariak NX1-260-
16 / VAR 3005A-S16). Dla sieci 115 V konieczny jest zewnętrzny transformator wspomagający (115 V do 230 V 10 kVA). 

 

Współczynnik transformatora F 

  
Podany współczynnik transformatora jest ważny dla krótkich testów do jednej minuty. Przy dłuższych testach współczynnik 
ten będzie się zmieniał, aż układ znajdzie się w stabilnej równowadze temperaturowej (10-20 minut). Specjalne wyższe prądy 
nagrzewają kable i antenę. Dlatego wartość omowa kabli i anteny wzrasta podczas testu. Powodem jest nagrzewanie się 
spowodowane wysokim prądem. Przy dłuższym stosowaniu może być konieczne ponowne wyregulowanie napięcia, gdy 
temperatura kabla i anteny jest stabilna. 
 
 
 
12.3.1. Zmierz współczynnik przekładni i prądu 

MFT xx 
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Ustawienie testowe można sprawdzić w następujących punktach pomiarowych. 

 

 
 
 
 
Punkty pomiarowe do weryfikacji pola 
H 

 
Do weryfikacji pola magnetycznego należy użyć następujących punktów testowych: 
V1  Transformator pola magnetycznego napięcia pierwotnego 
A2  Prąd w pętli antenowej (mierzony za pomocą przekładnika prądowego). 
H1  Pole H  (mierzone za pomocą czujnika pola H). 

Do pomiarów pola H można wykorzystać inne punkty pomiarowe, jak pokazano na rysunku powyżej. 

 
12.3.2. Przekładnik prądowy MFT 30 

 
MFT 30 posiada dwa zakresy prądowe 3 A i 30 A. Zakresy te można wybrać za pomocą przełącznika 
znajdującego się na tylnej stronie MFT 30. Dwa równoległe wyjścia prądowe do anteny mogą być 
używane z łącznikami dla 4 mm lub 50 A. 
 
Charakterystyka V/I transformatora określa napięcie na wyjściu wariatora do wytworzenia określonego 
pola magnetycznego. ponieważ antena pola magnetycznego ma bardzo małą impedancję impedancja 
okablowania w większości określa charakterystykę V/I przekładnika prądowego.  

 

 

   

 
Czynniki transformatorowe 

 

Zakres 0...3 A : ok. 0,043 A/V 

Zakres 0...30A : ok.:0,434 A/V 

 

 

Schemat i współczynnik prądu MFT 30  
 
Poniższa tabela przedstawia ustawienie napięcia w zależności od wybranego zakresu prądu: 

Pole H 
[ A/m] 

Zakres 3 A  
Napięcie pierwotne na 

MFT 30 [V] 

Zakres 30 A  
Napięcie pierwotne na 

MFT 30 [V] 

Prąd anteny [A] 

1 26.8  1.15 
3 80.0 7.5 3.46 
10 (263) 25.5 11.5 
30  77.5 34.48 

 

 
 
Transformator przyłączeniowy - antena:  

230V

0...3A/m 0...30A/m
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Zastosować dwa równoległe, bezpieczne kable bananowe o długości 2 m 

 
 przekładnik prądowykabelantena 

 

 

Na współczynnik transformatora ma wpływ nagrzewanie się przewodów. W przypadku testów 
ciągłych z polami magnetycznymi > 10 A/m sprawdzić prąd za pomocą sondy prądowej. 

 W razie potrzeby wyregulować ustawienie napięcia.  

 

12.3.3. Przekładniki prądowe MFT 100 -120/230 

 
MFT 100 jest stosowany do wysokich pól magnetycznych od 80 A/m do 1000 A/m. Transformator jest 
przystosowany do pracy przy stałym prądzie 250 A. Wewnętrzny czujnik nadmiernej temperatury 
chroni transformator. Przy wysokim prądzie pierwotnym stycznik włącza i wyłącza prąd. Wyłącznik ten 
może być sterowany z kompaktu NX5/NX7 lub NSG 3040A/3060A, natomiast podłączenie prądu 
następuje bezpośrednio z wariaka silnikowego (wariak NX1-260-16 lub VAR 3005A-S16). Dostępne 
są 2 wersje: MFT 100-120 dla zasilania 120 V oraz MFT 100-230 dla zasilania 230 V, oba urządzenia 
są optycznie identyczne. 
 

 

 

 

 
 
 

Współczynnik transformatora 
 

Ok. 7,90 A/V 

 

Schemat i współczynnik prądowy MFT 100 
 

  Czynnik tranformacyjny 7.90 
 
 

   H Field
up to30A/m
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Na współczynnik transformatora ma wpływ nagrzewanie się przewodów. W przypadku testów 
ciągłych sprawdź prąd za pomocą sondy prądowej i dostosuj ustawienie napięcia.  

 

 

Przy zastosowaniu wariaka z siecią 100 V lub 115 V maksymalne osiągalne pole magnetyczne 
wynosi ok. 750 A/m. 

Przy generowaniu pól H > 750 A/m konieczne jest podłączenie transformatora wspomagającego  
115 V -> 230 V/10 kVA. 

 

12.4. Konfiguracja badania 
 
Możliwe układy testowe do badań pola H 
 

 
Motorvariac i kompakt NX / NSG 
30x0A 
 
Generator steruje motowarią poprzez 
sygnał analogowy 0-10 V. Wybrane 
napięcie będzie generowało prąd w 
pętli antenowej. 
 
 

 
 
 

 
 

 

12.5. IEC 61000-4-8 50/60 Hz pole magnetyczne z kompaktem NX5/NX7 
 

 
Menu główne Pole magnetyczne rozdzielone na 
"Częstotliwość mocy" i "Impuls" 

 
Wybierz "Power Frequency" aby przeprowadzić testy zgodnie z IEC 61000-4-8. 
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12.5.1. Pole magnetyczne zgodnie z IEC 61000-4-8 
 
Menu oferuje różne procedury testowe do badania pola magnetycznego o częstotliwości zasilania. 

 

 
Menu główne Pole magnetyczne zasilane prądem 
przemiennym 

 
 
 

 
Ostrzeżenie 

Do badania pola magnetycznego należy odłączyć wejście sieci energetycznej na PF1. 

 

Konfiguracja badania 
 
Napięcie V jest regulowane wariakiem tak długo, jak długo dostępny jest wymagany prąd anteny i związane z nim pole H jest 
generowane w środku anteny pola magnetycznego.  
 
Wariak NX1-260-16 jest sterowany automatycznie przez generator testowy. Do ręcznego sterowania prądem można użyć 
dowolnego równoważnego wariaka dostępnego w laboratorium. Należy zwrócić uwagę, aby wariak miał wystarczającą 
wydajność prądową.  
 

12.5.2. Wymagane ustawienia urządzenia do przeprowadzenia badania pola magnetycznego o częstotliwości 
zasilania 
 
Aby wykonać test pola magnetycznego 50/60 Hz, generator NX5 musi być skonfigurowany z używanym sprzętem w menu: 
 
Menu / SETUP / Wyposażenie 

1. Transformator zmienny:  
- variac NX 1-260-16  
- variac NX 1-260-32 

 

 

 

2. Okablowanie wariaka NX 1 

Od wersji app.sw ver 6.3.0 można wybrać, czy wariak 
jest podłączony do stojaka. Aby zmienić ustawienie, 
należy wybrać wariak NX 1 (2), a następnie za pomocą 
przycisku CHANGE wybrać okablowanie. 

 

 

3. Magnetyczny przekładnik prądowy  
- MFT 100  pole H  80 do 1.000 A/m  
- MFT 30 (zakres 3 A) pole H  1 do 10 A/m  
- MFT 30 (zakres 30 A)pole  H1  do 44 A/m 
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MFT 30 ma dwa zakresy i dlatego generator NSG wymienia ten przekładnik prądowy w konfiguracji 
dla zakresu (3 A) i (30 A). Przed rozpoczęciem badania należy ustawić przełącznik zakresów w MFT 

30 w odpowiedniej pozycji. 

 
 
Menu / USTAWIENIA / ZEWNĘTRZNE WSPÓŁCZYNNIKI 

4. Antena pola magnetycznego:  
- MFC 1000.x 

 
 

12.5.3. Zestaw testowy z MFT 30 dla pól H do 30 A/m 
 
Wariant 1: Wariak NX 1-260-xx nie podłączony do szafy (MFT 30) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wyłączenie opcji "Rack connected" 
 
 
 
 
W tym przypadku przełącznik PF1 nie jest używany i pozostaje otwarty, test jest przełączany za pomocą przełącznika PF2. 
 
 

        
 SchematyUstawienia  testowe 

Schemat i konfiguracja testowa z kompaktem NX, wariakiem NX1-260-16, MFT 30 i MFC 1000.x 

 

Opcja dla wymaganych testów pola magnetycznego zgodnie z IEC 61000-4-8 

- Zewnętrzny zmienny transformator silnikowy wariacja NX1-260-16 
- Zewnętrzna antena pola magnetycznego MFC 1000.x 
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- Zewnętrzny przekładnik prądowy MFT 30 do badania poziomów 1, 3, 10 i 30 A/m (w trybie ciągłym) 
 
 
 
 
Wariant 2: variac NX 1-260-xx podłączony do szafy (MFT 30) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Włącz opcję "Rack connected" 
 
 
 
W tym przypadku nie trzeba zmieniać okablowania szafy, połączenie PF1 pomiędzy wariakiem NX1-260-xx a kompaktem NX 
może pozostać. Przełącznik PF1 pozostaje jednak otwarty, test jest nadal przełączany przez przełącznik PF2. 
 

       

 
 SchematyUstawienia  testowe 

Schemat i konfiguracja testowa z kompaktem NX, wariakiem NX1-260-16, MFT 30 i MFC 1000.x 

 

Opcja dla wymaganych testów pola magnetycznego zgodnie z IEC 61000-4-8 

- Zewnętrzny zmienny transformator silnikowy wariacja NX1-260-16 
- Zewnętrzna antena pola magnetycznego MFC 1000.x 
- Zewnętrzny przekładnik prądowy MFT 30 do badania poziomów 1, 3, 10 i 30 A/m (w trybie ciągłym) 
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12.5.4. Zestaw testowy z MFT 100 dla pól H do 1.000 A/m 
 
Wariant 1: variac NX 1-260-xx nie podłączony do szafy (MFT 100) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wyłączenie opcji "Rack connected" 
 
Przełącznik PF2 służy do przełączania przekaźnika w MFT 100 napięciem sieciowym, a tym samym do włączania/wyłączania 
testu. Dlatego należy podłączyć PF1, N i PE z wariaka do generatora kompaktowego (PF1-wariacja do PF2-generator). 
Przełącznik PF1 nie jest wymagany do tego testu i pozostaje otwarty. Zmienna sterowana jest doprowadzana bezpośrednio z 
wyjścia PF2/N na wariaku NX do MFT 100. 
 

        
 SchematyUstawienia  testowe 

Schemat i konfiguracja testowa z kompaktem NX, wariakiem NX1-260-16, MFT 100 i MFC 1000.x 

Opcja dla wymaganych testów pola magnetycznego zgodnie z IEC 61000-4-8 

- Zewnętrzny zmienny transformator silnikowy wariacja NX1-260-16 
- Zewnętrzna antena pola magnetycznego MFC 1000.x 
- Zewnętrzny przekładnik prądowy MFT 100 do badania 100 A/m (ciągły) i do 1.000 A/m (krótkotrwały) 
 
Testy z polem magnetycznym 1.000 A/m 
 
Podczas testów z polem o natężeniu 1000 A/m prąd pierwotny wariaka NX1-260-16 w czasie 3s testu osiąga wartość ok. 39A. 
Wariacja silnika wytrzymuje takie obciążenie przez tak krótki czas. Poniższy rysunek przedstawia wykres obciążenia. Wariak 
NX1-260-16 wytrzymuje więc przez ok. 45s prąd o wartości 39A. W normalnych warunkach bezpieczniki nie ulegają 
uszkodzeniu w czasie 3s testu. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schemat obciążenia wariaka NX1-260-16 

Wariant 2: variac NX 1-260-xx podłączony do szafy (MFT 100) 
 
 
 
 



AMETEK CTS  Skrócona instrukcja obsługi - Przewodnictwo 

 1.20 60 / 65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Włącz opcję "Rack connected" 
 
 
 
 
 
 
 
W tym przypadku przekaźnik w MFT 100 jest włączany/wyłączany poprzez przełącznik PF1 (compact NX). Połączenie od 
variax NX (PF2) do compact NX (PF2) pozostaje i nie wymaga zmiany. Przełącznik PF2 w kompaktowym NX pozostaje 
otwarty i nie jest używany do tego testu. Zamiast tego jest jeszcze jedno połączenie z variax NX (PF2/N) do panelu 
przedniego w stojaku. Stamtąd sterowana zmienna jest doprowadzana do MFT 100.  
 
 

        
 SchematyUstawienia  testowe 

Schemat i konfiguracja testowa z kompaktem NX, wariakiem NX1-260-16, MFT 100 i MFC 1000.x 

Opcja dla wymaganych testów pola magnetycznego zgodnie z IEC 61000-4-8 

- Zewnętrzny zmienny transformator silnikowy wariacja NX1-260-16 
- Zewnętrzna antena pola magnetycznego MFC 1000.x 
- Zewnętrzny przekładnik prądowy MFT 100 do badania 100 A/m (ciągły) i do 1.000 A/m (krótkotrwały) 
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12.6. IEC 61000-4-8 50/60 Hz pole magnetyczne z NSG 3040A/3060A 
 
Menu Power magnetic oferuje różne procedury testowe do badania pola magnetycznego. 

 

 
 
Kliknięcie w menu Power Magnetic Field powoduje załadowanie ostatnio używanego menu z poniższych procedur. 

Szybki start  

Łatwa i szybka obsługa online zjawiska pola magnetycznego. W tym menu użytkownik może ręcznie obsługiwać test pola 
magnetycznego z możliwością zmiany online większości parametrów podczas testu. 

Standard 
Operator może wybierać spośród różnych zaprogramowanych procedur testowych wymaganych w różnych normach. 
Biblioteka standardowa jest filtrowana zgodnie z ustawieniami EUT (AC, DC itd.). 

Procedury testowe użytkownika  
Biblioteka zdefiniowana przez użytkownika, w której przechowywane są wszystkie utworzone testy pola magnetycznego. 

12.6.1. Szybki start 
Łatwa i bardzo szybka obsługa wszystkich standardowych funkcji urządzenia. Ostatnie ustawienia symulatora są zapisywane 
automatycznie i zostaną przywołane po wybraniu opcji Quick Start. 
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12.6.2. Wymagane ustawienie urządzenia do przeprowadzenia badania pola magnetycznego o częstotliwości 
zasilania 
 
Aby wykonać test pola magnetycznego 50/60 Hz, generator NSG musi być skonfigurowany z używanym sprzętem w menu: 
 
Menu / SETUP / Wyposażenie 

1. Transformator zmienny:  
- VAR 3005A-S16 
 

2. Magnetyczny przekładnik prądowy  
- MFT 30 (zakres 3 A) Pole H  1 do 10 A/m  
- MFT 30 (zakres 30 A 
) Pole H1  do 44 A/m 
- MFT 100 Pole H 80 do 1.000 A/m 

 
 

 
 

 

MFT 30 ma dwa zakresy i dlatego generator NSG wymienia ten przekładnik prądowy w konfiguracji 
dla zakresu (3 A) i (30 A). Przed rozpoczęciem badania należy ustawić przełącznik zakresów w MFT 

30 w odpowiedniej pozycji. 

 
 
Aby ustawić współczynnik transformatora, należy użyć menu / SETUP / TRANSFORMATORY 
 

Współczynnik transformatora jest definiowany w 
następujący sposób: 
 
 
 Prąd anteny [A] 
Współczynnik transformatora = ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶
   U prim MFT 30 [V] 
 
Więcej informacji w rozdziale 1.4.2 Przekładnik prądowy 
MFT 30  

 
 
 
Menu / USTAWIENIA / ZEWNĘTRZNE WSPÓŁCZYNNIKI 

3. Antena pola magnetycznego:  
- MFC 1000.1 

 
 
 

Współczynnik cewki lub anteny jest zdefiniowany 
następująco: 
 
 
 Antena pola H [A / m] 
Współczynnik zwoju = ̶̶̶ ̶̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶ ̶
  I antena [A] 
 
 
Więcej informacji w rozdziale 1.2 Antena pola 
magnetycznego 
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12.6.3. Zestaw do badania pola magnetycznego o częstotliwości zasilania 
 

 
Ostrzeżenie 

W przypadku badania pola magnetycznego wejście sieciowe na PF1  
musi być odłączone. 

 
 
Pojawia się komunikat potwierdzający, że wejście generatora PF1 jest odłączone  
z sieci. Gwarantuje to, że w przypadku awarii sieć 230 V  
do MFT 30 nigdy nie może być przyłożone napięcie i że występuje wysokie pole H. 

 

 
 

 

 
 
Napięcie V jest regulowane za pomocą zmiennego transformatora. MFT 30 jest transformatorem zwarciowym, który jednym 
obrotem wytwarza wymagany prąd do anteny pętlowej o wymiarach 1 m x 1 m. Dla anteny standardowej norma określa prąd 
1,145A dla pola magnetycznego 1 m-1 .  
 
Przekładnik zmienny VAR 3005A-S16 będzie sterowany automatycznie poprzez generator badawczy. Do ręcznego 
sterowania prądem można wykorzystać dowolny równoważny transformator ręczny dostępny w laboratorium. Należy zwrócić 
uwagę, aby transformator zmienny miał wystarczającą obciążalność prądową.  
 

12.6.4. Zestaw testowy z MFT 30 dla pól H do 30 A/m 
 

            
 Schematyczna konfiguracja testów 

Schemat i konfiguracja testowa z NSG 3040A, VAR 3005A-S16, MFT 30 i MFC 1000.1 

 
Opcje wymagane dla testów pola magnetycznego zgodnie z IEC 61000-4-8 

- Zewnętrzny zmienny wariak silnikowy VAR 3005A-S16 
- Zewnętrzna antena pola magnetycznego MFC 1000.x 
- Zewnętrzny przekładnik prądowy MFT 30 do badania poziomów 1, 3, 10 i 30 A/m (w trybie ciągłym) 
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12.6.5. Zestaw testowy z MFT 100 dla pól H do 1.000 A/m 
 

            
 Schematyczna konfiguracja testów 

Schemat i konfiguracja testowa z NSG 3040A, VAR 3005A-S16, MFT 100 i MFC 1000.1 

 
Opcje wymagane dla testów pola magnetycznego zgodnie z IEC 61000-4-8 

- Zewnętrzny zmienny wariak silnikowy VAR 3005A-S16 
- Zewnętrzna antena pola magnetycznego MFC 1000.x 
- Zewnętrzny przekładnik prądowy MFT 100 do badania 100 A/m (ciągły) i do 1.000 A/m (krótkotrwały) 
 
 
Testy z polem magnetycznym 1.000 A/m 
 
Podczas testów z polem o natężeniu 1000 A/m prąd pierwotny wariaka NX1-260-16 w czasie 3s testu osiąga wartość ok. 39A. 
Wariacja silnika wytrzymuje takie obciążenie przez tak krótki czas. Poniższy rysunek przedstawia wykres obciążenia. Wariak 
NX1-260-16 wytrzymuje więc przez ok. 45s prąd o wartości 39A. W normalnych warunkach bezpieczniki nie ulegają 
uszkodzeniu w czasie 3s testu. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schemat obciążenia wariaka NX1-260-16 
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13. Konserwacja, regulacja, wymiana części 

 

 
UWAGA 

Konserwacja elektryczna może być wykonywana wyłącznie przez wykwalifikowanych techników serwisu. 

 
 
Generatory nie zawierają żadnych części lub elementów wymagających specjalnej konserwacji.  

Konserwacja elektryczna może być wykonywana wyłącznie przez doświadczonych i specjalnie przeszkolonych techników. 
Ogólnie rzecz biorąc, standardowa konserwacja wymaga jedynie okresowego czyszczenia przyrządu, weryfikacji i kalibracji 
niektórych parametrów.  

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

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

• Użytkownik nie może zmieniać ani modyfikować żadnego generatora EM TEST / TESEQ. Do naprawy i serwisu należy 
stosować wyłącznie oryginalne części i komponenty EM TEST / TESEQ. AMETEK CTS nie ponosi odpowiedzialności za 
wypadki lub urazy spowodowane przez użycie 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 zagrożeniami związanymi z serwisowaniem generatora EM TEST / TESEQ.  

• Do wymiany należy stosować wyłącznie bezpieczniki o prawidłowym napięciu i natężeniu określonym przez producenta. 
Naprawa bezpieczników jest niedozwolona. 

 

13.1. Utylizacja urządzeń 
 

 

W przypadku utylizacji urządzeń elektronicznych należy uwzględnić przepisy obowiązujące w danym kraju. 
Urządzenia 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 być przekazane do wyspecjalizowanego 
przedsiębiorstwa zajmującego się utylizacją urządzeń elektronicznych. 

 
Szczegóły dotyczące używanych materiałów i komponentów 

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

 
 

13.2. Kalibracja i weryfikacja 
 
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. 
 

 
UWAGA 

Przed rozpoczęciem kalibracji lub weryfikacji należy odłączyć zasilanie sieciowe EUT od generatora i od 
sieci sprzęgającej 
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