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1. Bezpieczeństwo  
1.1 Aspekty bezpieczeństwa  
Należy przestrzegać wszystkich środków ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobistego. Genera-
tory spełniają wymagania kategorii instalacyjnej II (sekcja nadmiernego napięcia). 

Zwróć szczególną uwagę na szczegóły dotyczące bezpieczeństwa i obsługi! 

1.2 Etykieta bezpieczeństwa i ostrzegawcza na urządzeniu  
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi objaśnieniami użytych symboli w celu uzyskania optymalnych korzyści z niniejszej 
instrukcji oraz zapewnienia bezpieczeństwa podczas obsługi urządzenia. 
 
 

 

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

 

 

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

 

 
UZIEMIENIE Wskazuje zacisk uziemienia ochronnego 

 

*UWAGA" 

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

 

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

 
 

Zasilanie 
Jeśli nie określono inaczej, urządzenie jest przeznaczone do pracy z zasilaniem o napięciu nieprzekraczającym 
250 V między fazą a punktem neutralnym lub między fazą a uziemieniem. Prawidłowe podłączenie uziemienia 
poprzez złącze uziemiające przewodu zasilającego jest niezbędne do bezpiecznej pracy. 

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

Bez uziemienia ochronnego wszystkie części generatorów stanowią potencjalne zagrożenie porażeniem 
prądem. Może to obejmować elementy, które wydają się być zaizolowane. Urządzenie NIE MOŻE BYĆ 
UŻYWANE, jeśli ta ochrona jest zmieniona. 

Należy używać odpowiedniego przewodu zasilającego 
Należy używać wyłącznie kabli zasilających i złączy określonych dla danego produktu. Należy używać wyłącz-
nie kabli zasilających w dobrym stanie. 

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

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

Nie używać w środowisku zagrożonym wybuchem 
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Przeciążenie elektryczne 
Nigdy nie należy podłączać zasilania do złącza, które nie jest przewidziane dla danego napięcia/prądu. 

 

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

 

 
UWAGA 

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

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

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

 

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

 
OSTRZEŻENIE 

Generatory i ich osprzęt pracują pod wysokim napięciem. 

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

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

 
 

 
OSTRZEŻENIE 

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym przez dotknięcie wtyczek wyjściowych 

Aby zmniejszyć napięcie wyjściowe do niskich wartości, należy ustawić napięcie na zero woltów. 

Napięcie wyjściowe może być obecne na wtyczkach wyjściowych DPA 500N / 503N lub AIF po 
zamknięciu oprogramowania. Wyjście źródłowe musi być wyłączone. 

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

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

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

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

 

Personelowi wyposażonemu w stymulator serca nie wolno obsługiwać urządzenia ani zbliżać się do 
zestawu testowego w czasie wykonywania testu. 
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UWAGA 

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

 

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

 
 

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

Przed uruchomieniem urządzen-
ia należy sprawdzić, czy nie 
doszło do uszkodzeń, które 
mogły powstać podczas 
transportu. Sprawdzić każdy 
pojemnik, jak również sam gen-
erator. W przypadku uszkodzeń 
fizycznych należy skontaktować 
się z producentem przed uru-
chomieniem urządzenia. 

 
Rysunek 1Opakowanie stojaka 

    
Rysunek 2pakowanie systemu 

 
Rysunek 3pakowanie pojedynczego 

sprzętu 

 

1.7 Wymagania dotyczące zasilania  
Przed włączeniem urządzenia należy sprawdzić, czy wybrane napięcie jest zgodne z napięciem zasilania.  

Pozycja przełącznika wyboru napięcia musi być zgodna z napięciem 
sieciowym. W przypadku zmiany napięcia sieciowego należy wy-
mienić bezpieczniki zgodnie z zalecaną wartością podaną na 
tabliczce znamionowej. 

 
Rysunek 4etykieta typu 
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Najpierw należy sprawdzić, czy przełącznik napięcia 115 V / 230 V znaj-
duje się w odpowiednim miejscu! 

Nie wolno podłączać napięcia 230 VAC do urządzeń 115 VAC, gdyż może 
to spowodować poważne uszkodzenie urządzenia. 

 
 

 

 

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

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

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

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

 

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

 
Rysunek 516 Złącze CEE do montażu ściennego 

 
Rysunek 616 Wtyczka CEE 

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

1.10 Obwód bezpieczeństwa s  
1.10.1 Uziemienie urządzeń  
Earth Bolt, Kiedy jest wyposażony 

Generatory muszą być uziemione do sieci zasilającej poprzez odpowiednie okablowanie. 

1.10.2 Blokada dla serii NetWave  
 

  
 

Istnieją dwie wersje Interlocka, w zależności od modelu. 

 
Uwaga dla modeli .5: 
 Aby odblokować wyjście, należy zamknąć INTERLOCK CONTROL. 
Należy użyć dostarczonego terminatora INTERLOCK lub innego 
zewnętrznego przełącznika. 
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Funkcja blokady  
Dostępne są dwie wersje blokady, w zależności od modelu i numeru seryjnego: 
Wszystkie modele z wyjątkiem xx.5: blokada sygnalizująca stan pracy, bez sterowania 
Modele xx.5: wzmocniona blokada z zestykami sterującymi i pomocniczymi 
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Modele Sterowanie blokadą Blokada pomocnicza 
NetWave 20 / 20.2 / 20.3, 30 / 30.2 / 30.3, 67 / 67.2 / 67.3, 
108.3 

Niedostępne Tak 

NetWave 20,5 / 30,5 / 67,5 / 108,5 Tak Tak 
 
Blokada pomocnicza (AUX) 
Blokada AUX jest układem pasywnym, który wskazuje stan pracy źródła. Nie dostarcza aktywnego napięcia wyjściowego, 
ani nie włącza i nie wyłącza aktywnie NetWave.  
 
Dla każdej fazy NetWave stosowany jest oddzielny moduł zasilania. Każdy moduł mocy ma wbudowaną funkcję monitor-
owania. Gdy tylko zostanie wykryta wewnętrzna awaria (np. nadprąd, nadmierna temperatura itp.), moduł zasilania jest 
wyłączany. Równolegle przełączany jest styk przekaźnika. Ta blokada AUX może być używana do sterowania urządzeniami 
zewnętrznymi. Typowym przypadkiem zastosowania jest wyłącznik prądu stałego w pojazdach elektrycznych lub przy 
testowaniu przetwornic. 
 
Dla każdej fazy dostępny jest przełącznik przekaźnikowy, który wskazuje stan pracy: 
Kontakt otwarty Moduł mocy jest wyłączony z powodu awarii wewnętrznej (np. nadmierna temperatura) lub 

sygnału wyłączenia otrzymanego z jednostki sterującej. 
Kontakt 
zamknięty 

Normalny tryb pracy po włączeniu zasilania. 

 
Szczegóły złącza AUX 
 

    
 

  
 
Rozkład pinów w złączu: 

1-2 Faza L1 
3-4 Faza L2 
5-6 Faza L3 

 

Akceptowalny 
Hirschmann STAKEI 5 
 
Pasujące złącze: 
Hirschmann STAS 5 
 
Przekaźniki typu : Finder serii 55, model 55.32 
Maks. AC : 250 V / 10 A 
Maks. DC : 250 V / 10 A 
Stan : NO (normalnie otwarty) 
 
Możliwe zastosowanie wyłącznika blokującego to: 

- Sterowanie zewnętrznym wyłącznikiem automatycznym w celu 
wyłączenia napięcia na wyjściu, wejściu lub obu. 

-  

 
Możliwy schemat połączeń dla zewnętrznego wyłącznika automatycznego 
Niektóre aplikacje wymagają zewnętrznego wyłącznika obwodu, np. w celu ochrony NetWave przed napięciami zwrotnymi 
(testowanie falowników). 
Schemat połączeń: 

 
Rysunek 7Schemat połączeń 
    Uwaga: patrz powyżej dla mocy znamionowych styków przekaźnika. 
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KONTROLA BLOKADY 
Modele NetWave z funkcją blokady CONTROL oferują dodatkowe funkcje blokady. Pozwala ona na aktywne sterowanie 
wyłącznikiem wyjściowym urządzenia NetWave. Zawiera również dwa styki przekaźnikowe, które sygnalizują stan przełącz-
nika. 
Wszystkie NetWave z blokadą CONTROL posiadają również złącza blokady AUX (patrz wyżej). 
 
Szczegóły złącza CONTROL 
 

    
 

  
 

 
Odbiornik (montowany na tylnym panelu) 
Hirschmann STASEI 5 
 
Pasujące złącze 
Hirschmann STAK 5 
 
 

PIN Opis Ocena 
1 Wyjście napięciowe 24 VAC, maks. 0.1 Ramiona 
2 Wejście sterujące 24 VAC, 1,5 VA 
3 i 4 Przekaźnik wskaźni-

kowy - normalnie 
otwarty 

Max. 10 ramion / 690 VAC 

5 i 6 Przekaźnik wskaźni-
kowy - normalnie 
zamknięty 

Max. 10 ramion / 690 VAC 

 
Pin 1 zapewnia zasilanie 24 VAC 
Pin 2 jest linią kontrolną przekaźnika wyjściowego NetWave 
 
Pin 3 i 4 to styki przekaźnika pierwszego wskaźnika (normalnie otwarte) 
Pin 5 i 6 to styki drugiego przekaźnika wskaźnikowego (normalnie 
zamknięte). 
Oba przekaźniki działają odwrotnie. 
 
 

 
Możliwy schemat połączeń dla zewnętrznego przełącznika i lampy ostrzegawczej przy użyciu 

 
Rys. 8Schemat połączeń wyłącznika zewnętrznego i lampy ostrzegawczej 
 
Wyłącznik zewnętrzny zamyka sygnał sterujący 24 VAC do wyłącznika wyjściowego. Równolegle podłączone są dwa prze-
kaźniki pomocnicze, które sygnalizują stan wyłącznika wyjściowego. 
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2. Wstęp  
2.1 DPA 500N / 503N  
DPA 500N (1-fazowy) i 503N (3-fazowy) są cyfrowymi analizatorami mocy służącymi do pomiaru harmonicznych, interhar-
monicznych i migotania światła. Są one sterowane poprzez port USB i oprogramowanie net.control. 
DPA 500N posiada również jednofazową impedancję migotania światła. 

2.2 AIF 500N / 503N  
AIF 500N (1-fazowy) i AIF 503N (3-fazowy) są impedancjami migotania światła używanymi do pomiaru migotania światła 
zgodnie z międzynarodowymi standardami tj. IEC 61000-3-3. Wartości impedancji są zgodne z IEC 60725. Są one 
kontrolowane przez DPA 500N lub 503N. 

2.3 ACS 500N / 503N  
ACS 500N (1-fazowy) i ACS 503N (3-fazowy) są źródłami zasilania używanymi do badania harmonicznych i migotania 
światła. Są one sterowane przez DPA 500N lub 503N. 

2.4 NetWave  
Seria NetWave to elektronicznie sterowane źródła zasilania, które są używane do badania harmonicznych, interharmon-
icznych i migotania światła. Są one kontrolowane poprzez port IEEE 488 lub Ethernet oraz przez oprogramowanie 
net.control. 

2.5 NSG 1007  
NSG 1007 są elektronicznie sterowanymi źródłami zasilania, które są używane do badania harmonicznych, interharmon-
icznych i migotania światła. Są one sterowane poprzez port IEEE 488 lub USB oraz przez oprogramowanie Win 210x. 

2.6 Profline  
Seria Profline to systemy do pomiaru harmonicznych i migotania światła. Składają się one z jednostki kondycjonującej CCN 
1000, karty pomiarowej PCI oraz jednej lub kilku impedancji migotania światła. Karta pomiarowa PCI jest wbudowana w 
komputer. Sterowanie odbywa się poprzez port RS232 i oprogramowanie Win 210x. 
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3. Instalacja i wymagania dotyczące zasilania  

 
UWAGA 

Nie należy podłączać innego napięcia sieciowego niż podane.  Nieprawidłowe napięcie może 
spowodować uszkodzenie urządzenia. 

 
 

3.1 DPA 500N / 503N  
 
Wymagania dotyczące zasilania 
System Bezpieczniki dla przewodów źródłowych AC (po stronie instalacji) 
DPA 500N / DPA 503N  85V...255V , 47Hz...63Hz, 50W max. 
 

3.2 AIF 500N / 503N  
 

 
UWAGA 

 

Napięcie wyjściowe ze źródeł zasilania do AFI może być na niebezpiecznym potencjale tak wysokim jak 
300V między linią neutralną i 600V między linią. Okablowanie stosowane pomiędzy źródłami zasilania a 
AFI musi być izolowane, aby wytrzymać ten potencjał i prąd. 

 

 
Wymagania dotyczące zasilania 
Napięcie 230 V lub 115 V +10%/ -15% 
Moc 25 W 200W 
Częstotliwość 50/60 Hz 
Bezpieczniki 0.2 Powolne uderzenie (AIF503 / AIF500) 10A 
 

3.3 ACS 500N / 503N  

 
OSTRZEŻENIE 

 

Należy zastosować wyłącznik automatyczny o odpowiednim prądzie znamionowym i charakterystyce 
typu C. 
 

 

 
UWAGA 

 

Wyłącznik różnicowoprądowy RCD musi być typu B, jeżeli jest zainstalowany na wejściu. 

 

 
Wymagania dotyczące zasilania 
 ACS 500N2 ACS 500N3 ACS 500N6 
Napięcie linii 230V AC ±15% 230V AC ±15% 3x 400V AC ±15% 
Linia prądu 16A 25A 16A / 27A neutralny 
Częstotliwość linii 45 - 65Hz 45 - 65Hz 45 - 65Hz 
 
 ACS503 (ACS503 N30) ACS 503 N60 ACS 503N90 
Napięcie linii 3x 400V AC± 10% 3x 400V AC± 10% 3x 400V AC± 10% 
Moc wejściowa maks. 30 kW (45 kW ) 81 kW 103 kW 
Prąd liniowy max. 72A (80A) 160A max 250A max 
Częstotliwość linii 50 - 60Hz 50 - 60Hz 50 - 60Hz 
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3.4 NetWave  

 
OSTRZEŻENIE 

 

Należy zastosować wyłącznik automatyczny o odpowiednim prądzie znamionowym i charakterystyce 
typu C. 
 

 

 
UWAGA 

 

Wyłącznik różnicowoprądowy RCD musi być typu B, jeżeli jest zainstalowany na wejściu. 

 

 
Wymagania dotyczące zasilania 
 

Model 
Wymagania 

dotyczące zasi-
lania 

Prąd znami-
onowy 

Wartość 
prądu rozru-

chowego 
Złącze wejściowe 

Netwave 3.1 1 x 230V ±10% 1PH 
+ PE 

25A 50A Mennekes 817 lub równ-
oważny 

Netwave 7 3x400V ±10% 3PH 
+N +PE  

18A faza 30 Neu-
tralny 

32A phse 54A 
Neutralny 

Mennekes 1409 lub równ-
oważny 

Netwave 7.3 400 3x400V ±10% 3PH 
+N +PE  

25A faza  50A faza  Mennekes 1409 lub równ-
oważny 

Netwave 7.3 208 3x208V ±10% 3PH 
+N +PE  

50A faza  100A faza Phoenix HDFKV 25 

Netwave 20.X 400 3x400V ±10% 
3PH+PE  

50A faza  90A faza Phoenix HDFKV 50 

Netwave 20.X 480 3x480V ±10% 
3PH+PE  

42A faza  75A faza Phoenix HDFKV 50 

Netwave 20.X 208 3x208V ±10% 3PH 
+PE  

100A faza  180A faza Phoenix HDFKV 50 

Netwave 30.X 400 3x400V ±10% 
3PH+PE  

70A faza 140A faza Phoenix HDFKV 50 

Netwave 30.X 480 3x480V ±10% 
3PH+PE  

60A faza 120A faza Phoenix HDFKV 50 

Netwave 67.X 400 3x400V ±10% 
3PH+PE  

160A faza Faza 212A Phoenix HDFKV 95 

Netwave 67.X 480 3x480V ±10% 
3PH+PE  

134A faza Faza 176A Phoenix HDFKV 95 

Netwave 90.X 400 3x400V ±10% 
3PH+PE  

Faza 210A 318Afaza Phoenix HDFKV 95 

Netwave 90.X 480 3x480V ±10% 
3PH+PE  

Faza 175A 265A faza Phoenix HDFKV 95 

Netwave 108.X 400 3x400V ±10% 
3PH+PE  

Faza 252A 381A faza Phoenix HDFKV 95 

Netwave 108.X 480 3x480V ±10% 
3PH+PE  

Faza 210A 318Afaza Phoenix HDFKV 95 
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3.5 Seria Profline CCN1000  
 
Wymagania dotyczące zasilania 
 CCN 1000 
Napięcie linii 115/230 Vac 
Linia prądu <0.5 A 
Częstotliwość linii 50/60 Hz 
 

3.6 Seria NSG 1007  
Źródło zasilania serii NSG 1007 zostało zaprojektowane do pracy z trójfazową, trójprzewodową (Wye lub Delta) linią 
wejściową AC.  Wymagane jest również połączenie z uziemieniem ochronnym. (PE). 
Dostępne ustawienia wejścia trójfazowego to 208 VLL (opcja -208), 230 VLL (opcja -230), 380 VLL (opcja -380), 400 VLL 
(opcja -400) lub 480 VLL (opcja -480). 
 

 
UWAGA 

 

Nie należy podłączać napięcia 400 lub 480V do urządzenia ustawionego na 208 lub 230V, gdyż 
może to spowodować poważne uszkodzenie urządzenia.  Przed podłączeniem zasilania AC należy 
zawsze sprawdzić wartości znamionowe podane na tabliczce z numerem modelu.  W przypadku 
konieczności zmiany ustawień wejściowych należy skontaktować się z fabryką. 

 
Wymagania dotyczące zasilania 
 

Parametr NSG 1007-3 NSG 1007-5 NSG 1007-30 NSG 1007-45 
Napięcie linii: 208-240± 10% VAC, 

jedna faza 
208-240 VLL± 10%, 
(Standard) 
400-440 VLL± 10%, (-
400) 
400-480 VLL± 10%, (-
400) 
3 fazy, 3 przewody + 
uziemienie 

208 VLL± 10% 
230 VLL± 10% 
380 VLL± 10% 
400 VLL± 10% 
480 VLL± 10% 

 

Linia VA:  5000VA 8000VA 37 KVA 53 KVA 
Prąd liniowy:  25 A RMS maks.  (na 

skrzynkę) 
23 A RMS maks. przy 
208-240 VAC  
12 A RMS maks. przy 
400-440 VAC i 400-480 
VAC (na skrzynkę) 

116 ARMS @ 187 
VLL 
105 RAMION @ 207 
VLL 
  64 RAMIONA @ 342 
VLL 
  60 RAMION @ 360 
VLL 
  50 RAMION @ 432 
VLL 

175 RAMIONA @ 187 VLL 
157 RAMIONA @ 207 VLL 
  95 RAMION @ 342 VLL 
90 RAMION @ 360 VLL 
75 RAMION @ 432 VLL 

Częstotliwość 
linii : 

50-60 Hz ±10% 47-63 Hz 

Wydajność : 80% (typowe) w zależności od linii i obciążenia 85 % (typowe) w zależności od linii i ob-
ciążenia 

Współczynnik 
mocy : 

0,7 (typowe) 0,9 (typowe) 0,95 (typowo) / 0,99 przy pełnej mocy. 

Prąd rozru-
chowy : 

100 Apk za 100 µs 100 Apk przez 100 µs 
przy 208-240V 
50 Apk przez 100 µs 
przy 400-440 VAC i  
400-480 VAC 

230 Apk @ 208 VLL 
220Apk @ 230 VLL 
130 Apk @ 380 VLL 
132Apk @ 400 VLL 
110Apk @ 480 VLL 

Czas pod-
trzymania : 

15 ms 10 ms 

Napięcie izo-
lacyjne : 

2200 VAC wejście do wyjścia 
1350 VAC wejście do obudowy 
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3.7 Minimalny zalecany przekrój kabla  

 
 

Dokładne wymiary podane są w karcie katalogowej producenta kabla i są zgodne z lokalnymi prze-
pisami i zasadami. 

 

Prąd znamionowy Przekrój kabla 
A (Grupa 2) 

Elastyczny mm2 
(Grupa 1) 

Stałe (jedno lub wielokrotne) mm2 
32 6 10 
63 16 25 

125 50 70 
160 70 95 
200 95 120 
250 120 an 
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4. Konfiguracje systemu  
Urządzenia te mogą być używane samodzielnie, np. jako analizator mocy lub źródło. Mogą też być połączone w system, aby 
spełnić specyficzne wymagania, np. systemy pomiaru harmonicznych i migotania światła. Należy zwrócić uwagę na 
prawidłową konfigurację systemu w zależności od zastosowania. 
 

4.1 Konfiguracje dla systemów z harmonicznymi i migotaniem światła  
4.1.1 Jednofazowy  
 
Rozmiar przewodów musi być dostosowany do maksymalnego dopuszczalnego prądu i napięcia. DPA 500N jest przysto-
sowany do prądu o wartości 16A rms i 50A peak (1s). 

 

 
Rys. 9Konfiguracja dla DPA 500N z ACS 

 
 
 

 
Rysunek 10Konfiguracja dla DPA 500N z NetWave 
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4.1.2 Trzy fazy  
 

 
Rysunek 11Konfiguracja dla DPA 503N z ACS 503N 

 

 
Rysunek 12Konfiguracja dla DPA 503N z NetWave 

 

4.1.3 Profline  

 

CCN-1000 - widok panelu tylnego 

Sprzęt 
W ramach testu 

Do źródła prądu zmiennego 
lub OMNI Load 

Połączenie 
AC IN AC OUT 

Linia Neutralna 

Zachowaj długość drutu 
krótki. (< 5 stóp) 

Stosować odpowiedni przewód 
miernik 

Rysunek 13Okablowanie CCN 1000 
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4.2 Konfiguracja do prób udarowych z AMP 200N2  

 
Rysunek 14Konfiguracja dla NetWave z AMP 200N 
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4.3 Konfiguracja do prób zaniku zasilania za pomocą PFS 503N  
 

 
Rysunek 15Konfiguracja NetWave z PFS 503Nx.2 
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4.4 Panele NetWave Power  
 
 
NetWave 20.x / 30.x (z wyjątkiem modeli .5) 
 

 
Rysunek 16Panel zasilania NetWave 20.x / 30.x 

 1Zacisk wejściowy zasilania sie-
ciowego 
2EUT     
 3Wejście czujnika  
 4Wyłącznik awaryjny 
5 Interlock 
6Przełącznik     
7EUT  Wyjście zasilania wtyczka CEE 

 
NetWave 20,5 / 30,5 
 

 
Rysunek 17Panel zasilania NetWave 20.5 / 30.5 

 1Zacisk wejściowy zasilania sie-
ciowego 
2EUT     
 3Wejście czujnika  
 4Wyłącznik awaryjny 
5 Interlock- kontrola 
5 Interlock- AUX 
7Przełącznik     
 

 
 
NetWave 60.x / 67.x / 90.x / 108.x (z wyjątkiem modeli .5) 
 
 

 
Rysunek 18Panel zasilania NetWave 60.x / 67.x / 90.x / 108x. 
 

1EUT     
2EUT     
 3Wejście czujnika 
 4Blokada awaryjna 
5 Interlock 
6Przełącznik     
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NetWave 67,5 / 90,5 / 108,5 
 

 
Rysunek 19Panel zasilający NetWave 60,5 / 67,5 / 90,5 / 108,5 
 

1EUT     
2EUT     
 3Wejście czujnika 
 4Blokada awaryjna 
5 Blokada - sterowanie 
6 Blokada - AUX 
7Przełącznik     
 

 

4.5 Zacisk wyjściowy EUT  
NetWave 20.x / 30.x 

 
Rysunek 20Zacisk wyjściowy EUT NetWave 
20.x/30.x 

   
 
NetWave 60.x / 67.x / 90.x / 108.x 

 
Rysunek 21Zacisk wyjściowy EUT NetWave 
60.x / 67.x / 90.x / 108.x 

Wyjście mocy Zacisk 
 
1Wtyki  do podłączenia L1, L2, L3, N, 

PE. Rozmiar zależy od modelu prądu. 
 
2Wspornik  do mocowania kabli. 
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5. Ocena Ope  
5.1 Analizatory mocy  
5.1.1 Podstawowa obsługa  

1. Podłącz kabel sieciowy do sieci i do wejścia sieciowego urządzenia. 
2. Włącz przycisk Power on/off z tyłu urządzenia 
3. Podłącz komputer do urządzenia przez USB 
4. Uruchom oprogramowanie 
5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie oprogramowania, aby skonfigurować i obsługiwać 

urządzenie. 
 

Analizatory mocy DPA 500N i 503N są zdalnie sterowane za pomocą oprogramowania net.control. Szczegółowe instrukcje 
znajdują się w instrukcji obsługi net.control. 

5.1.2 DPA 500N  
 
Strona przednia 

 
Rysunek 22Panel przedni DPA 500N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Reset Przycisk resetowania do uruchamiania DPA 500N 
Zasilanie testowe Wtyczka wyjściowa do EUT maks. napięcie 530V 16A nom. 
Prąd wejściowy BNC Wejście dla zewnętrznego zacisku prądowego max. 1,4V rms. Dioda LED jest włączona, 

gdy używane są 
Bypass Dioda LED dla sygnalizacji Bypass (wewnętrzna impedancja migotania jest zwarta). 
Flicker LED do pomiaru migotania światła z impedancją wewnętrzną. I max. rms 16A 

Przeciążenie Przeciążenie jest sygnalizowane, gdy świecą się obie diody LED Bypass i Flicker. 
 
Tylna strona 

 
Rysunek 23Panel tylny DPA 500N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
Wejściowe źródło zasi-
lania 

Moc wejściowa ze źródła AC max. 530V 16A nom. 

Sieć Napięcie wejściowe sieci maks. 85V...254V Bezpiecznik 2A wolny  

USB od hosta Port szeregowy do komputera głównego 
(LPT) Dwukierunkowe wyjście równoległe LPT do komputera głównego 
(Serial 1 od hosta) Port szeregowy do komputera głównego 
Szeregowy (2) do ACS Szeregowe wyjście sterujące do ACS 500N (źródło AC) 
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5.1.3 DPA 503N  
Strona przednia 

 
Rysunek 24Panel przedni DPA 503N 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Reset Przycisk resetowania do uruchamiania DPA 503 
 
Tylna strona 

 
Rysunek 25Panel tylny DPA 503N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sieć Napięcie wejściowe sieci maks. 85V...254V Bezpiecznik 2A wolny  
USB od hosta Port szeregowy do komputera głównego 
(LPT) Dwukierunkowe wyjście równoległe LPT do komputera głównego 
(Serial 1 od hosta) Port szeregowy do komputera głównego 
Szeregowy 2 do ACS Szeregowe wyjście sterujące do ACS 500N lub ACS 503 (źródło AC) 
AFI Wyjście dla kontroli impedancji migotania światła 
Napięcie pomiarowe Wejście do pomiaru napięcia max. 530V ( HI - LO ) 
Prąd wejściowy BNC Wejście dla zewnętrznego zacisku prądowego max. 1.4V rms 
 

5.2 Impedancje migotania  
5.2.1 Podstawowa obsługa  
Seria AIF 500N/ 503N impedancji migotania światła jest zdalnie sterowana przez DPA 500N / 503N (z wyjątkiem AIF 
500N16.2). Nie jest dostępna lokalna kontrola użytkownika. 

5.2.2 Seria AIF 500N  
 
AIF 500N16 / 16.1 / 16.2 

 
Rysunek 26Przednia strona RFI 503 

 
Rysunek 27Tylna strona AIF 503 

1Wskaźnik  włączenia zasilania 
 2Display Impedancja migotania ON / OFF ( pomijany ) 
3EUT  Wyjście ( EUT ) 
 

1Wejście    
 2Napięcie pomiarowe    
3Wentylator    
4Wtyczka zdalnego sterowania         
 5Bezpiecznik zasilania      
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Bypass z AIF 500N16.2 jest przełączany ręcznie za pomocą przełącznika na panelu przednim. Nie ma połączenia z DPA. 
 
AFI 500N32 

 
Rysunek 28Strona przednia AFI 500N16 

 
Rysunek 29tylna strona AFI 500N16 

1Wskaźnik  włączenia zasilania 
2 Przełącznik migotania lub bypassu 
3EUT  Wyjście ( EUT ) 
 

1Wejście    
 2Napięcie pomiarowe    
3Wentylator    
 4Bezpiecznik zasilania      
 

5.2.3 AIF 503N  
 

                   
Rysunek 30Strona przednia i tylna AFI 503 N32.1 

                       
 

Szczegóły 
Wskaźnik używanej konfiguracji 
systemu, takiej jak Bypass dla 
harmonicznych, lub używanej im-
pedancji migotania Zref lub Ztest. 

Podwójny rozmiar 80A dla złącza 
bananowego z 32A dla złącza 
bananowego 4mm. 

 

 
 
 

 
 

 

5.3 Źródła  
Źródła serii ACS i NetWave oferują lokalne sterowanie dla podstawowych ustawień (tj. ustawienie napięcia i częstotliwości) 
oraz zdalne sterowanie przez oprogramowanie net.control dla zaawansowanych funkcji. W celu uzyskania bardziej szcze-
gółowych informacji należy zapoznać się z instrukcją obsługi net.control. 

5.3.1 Seria ACS 500N / 503N  
 

 
Rysunek 31Panel przedni ACS 500N / 503N 
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5.3.2 Podstawowa obsługa  
1. Ustawić napięcie  

Aby ustawić napięcie można postępować na dwa sposoby: 

1. za pomocą przycisków UP i DOWN umieszczonych po lewej stronie na panelu sterowania.  
2. za pomocą klawiatury numerycznej programowania. 

Po naciśnięciu klawisza ENTER wyświetlacz zaczyna migać sygnalizując przejście wyjścia na ustawione napięcie, po na-
wiązaniu połączenia wyświetlacz przestaje migać, a dioda led PROGRAM gaśnie. 

Ustawienie zakresu  

Zmień zakres 
nacisnąć przycisk 300 lub 150 odpowiadający żądanemu zakresowi, umieszczony 
po lewej stronie panelu sterowania pod literą RANGE VOLT. 

 

 
 
Ustawienie wizualizacji napięcia  
 
Wyświetlacz napięcia wyjściowego może wizualizować cztery wartości:  

SET -  napięcie ustalone 
OUT 1 -  napięcie wyjściowe  fazy L1. 
OUT 2 -  napięcie wyjściowe  fazy L2. 
OUT 3 -  napięcie wyjściowe  fazy L3. 

Przy włączeniu wyświetlacz wizualizuje ustalone napięcie i jest to sygnalizowane 
przez diodę na przycisku SET w sekcji DISPLAY VOLT panelu. 
 

 
 
Menu Częstotliwość  

 

 

2. Ustawić częstotliwość 
Częstotliwość wyjściowa ACS 503 może zmieniać się w zakresie od 40 do 80 herców. 

Aby ustawić częstotliwość można postępować na dwa sposoby: 
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1. za pomocą przycisków UP i DOWN umieszczonych po lewej stronie na panelu sterowania. 
2. za pomocą klawiatury numerycznej programowania. 

 
3. Ustawić częstotliwość referencyjną  

Częstotliwość wyjściowa może mieć dwa punkty odniesienia, które są oznaczone poniżej liter FREQ. REF:  
1. Wewnętrzna częstotliwość referencyjna z dokładnością do 0,01%  Wskazanie INT ( Domyślne po włączeniu zasi-

lania ) 
2. Zsynchronizowane z częstotliwością linii  Wskazanie LINE 
 
 
 

5.3.3 NetWave  

 

 

 

 
UWAGA 

Wyłącznik pływakowy tylko w trybie OFF MODE 

 
UWAGA 

Gdy system jest ustawiony na tryb pływający, użytkownik jest odpowiedzialny za: 

Bezpieczna  eksploatacja systemu 

-Sprawdzenie , czy zaprogramowane napięcia mieszczą się w określonych granicach 

-Sprawdzenie  instalacji pod kątem zwarć w przypadku innych połączeń punktów uziemienia 

 
UWAGA 

Maksymalne napięcie pomiędzy: Linia do PE i Neutralna do PE 
Sprzęt NetWave jest zaprojektowany do pracy z Neutralem podłączonym do PE. Używając 
NetWave w układzie pływającym teoretycznie możliwe jest zbudowanie źródła napięcia, które 
generuje wyższe napięcia niż np. 500 VDC.  

W związku z tym wewnętrzne potencjały napięciowe urządzenia w stosunku do ramki będą 
przekraczać zaprojektowane poziomy. Skutkiem tego może być uszkodzenie lub zniszczenie 
urządzenia. 

Absolutne maksymalne wartości graniczne napięcia wynoszą: 

 

Dla wszystkich modeli z wyjątkiem xx.5: 

 VAC (rms) VDC 
Linia do PE: 430 V600  V  
Neutralne do PE: 360 V500  V 

 

Dla modeli xx.5: 

 VAC (rms) VDC 
Linia do PE: 700 V1000  V  

Neutralne do PE: 360 V500  V 

 

Uwaga: w trybie wysokiego napięcia DC (Opt-3 DC-EVR) napięcie jest ograniczone do 
600VDC, gdy przełącznik jest ustawiony w pozycji "pływającej". Zapobiega to uszkodzeniu 
wewnętrznych ograniczników napięcia, które mogłyby zostać przeciążone w przypadku 
niewłaściwego podłączenia. 
Uwaga: patrz rozdział Błąd! Reference source not found. dla specjalnych warunków, gdy zainstalowane 
jest opcjonalne urządzenie do monitorowania izolacji (Opt-3 IMD). 
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Widok z przodu kontrolera  
 

 
Rysunek 32Widok z przodu regulatora 

 
1LED 
 Wyzwalacz  
2LED 
 Running 
3LED 
 Power 
 4Przycisk Test  ON 
5 Tryb 
6 Start 

7Stop 
8 Kursor "← " " → 
9Ustawienie 
10 Wyjście LED aktywne L1 lub Linie L1/L2/L3 
11 Wtyczki wyjściowe Wysokie / Niskie / PE ( NetWave 
3/7) 
12Wyświetlacz  

 

5.3.4 Podstawowa obsługa  
 
Włączanie zasilania 

1. Zasilanie urządzenia z sieci elektrycznej 
2. Włączyć główny wyłącznik zasilania 
3. Wybierz tryb pracy (AC lub DC) za pomocą przycisku MODE 
4. Ustawić żądane parametry wyjściowe, tj. napięcie i prąd. 
5. Potwierdzić klawiszem SETUP 
6. Podłączyć EUT 
7. Włączyć wyjście przyciskiem TEST ON 

 
Wyłączanie zasilania 

1. Wyłączenie wyjścia za pomocą przycisku TEST ON 
2. Odłącz EUT 
3. Wyłącz urządzenie za pomocą głównego wyłącznika zasilania 
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5.3.5 NSG 1007  

 
 
 
Klawiatura funkcyjna zapewnia dostęp do wszystkich menu i ekranów pomiarowych. W klawiaturze FUNKCYJNEJ 
znajdują się następujące przyciski: 

MENU PROG WAVE MEAS

OUTPUT
ON/OFF PHASE SET +/-

FUNCTION

 
Rysunek 34blok klawiszy funkcyjnych NSG 1007 

Klawiatura FUNKCJI  

OPIS KLAWISZY  

 MENU Dostęp do menu górnego poziomu uzyskuje się przez naciśnięcie klaw-
isza MENU . Trzy klawisze skrótów zapewniają bezpośredni dostęp do 
ekranów PROGRAM, FALA i POMIAR, ponieważ są to jedne z najczęściej 
używanych ekranów. Dzięki temu, zamiast przechodzić przez menu główne, 
aby dostać się do ekranów PROGRAM, WAVEFORM i MEASUREMENT, 
można uzyskać do nich bezpośredni dostęp poprzez naciśnięcie odpowiednio 
klawiszy PROG, WAVE i MEAS. Mapa menu głównych jest przedstawiona na 
następnych stronach. W NSG 1007 są trzy menu najwyższego poziomu. 

 PROGKlawisz PROG jest skrótem umożliwiającym bezpośredni dostęp do 
menu PROGRAM. Menu PROGRAM jest jednym z najczęściej używanych 
menu. Dlatego zamiast przechodzić przez menu główne do menu PROGRAM, 
można do niego przejść bezpośrednio przez naciśnięcie klawisza PROG. 

WAVE Klawisz WAVE jest skrótem umożliwiającym bezpośredni dostęp do ekranu 
WAVEFORM. Ekran WAVEFORM służy do wyboru arbitralnie zdefiniowanego 
przez użytkownika kształtu fali. 

MEAST  Klawisz MEAS jest skrótem umożliwiającym bezpośredni dostęp do ekranu 
POMIAR. Ekran POMIAR jest jednym z najczęściej używanych ekranów. 
Dlatego zamiast przechodzić przez menu główne, aby przejść do ekranu 
POMIAR, można uzyskać do niego bezpośredni dostęp, naciskając klawisz 
MEAS. 

Rysunek 33Panel tylny NSG 1007 
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 Przycisk  OUTPUT 
ON/OFFPrzycisk OUTPUT ON/OFF włącza lub wyłącza przekaźnik wyjściowy. 
Stan przekaźnika wyjściowego jest sygnalizowany przez zieloną diodę LED 
znajdującą się bezpośrednio na lewo od przycisku OUTPUT ON/OFF. Jeśli 
zielona dioda LED świeci, to przekaźnik wyjściowy jest włączony (zamknięty) i 
na zaciskach wyjściowych występuje zaprogramowane napięcie wyjściowe. 
Jeśli zielona dioda LED jest zgaszona, przekaźnik wyjściowy jest otwarty i oba 
zaciski HIGH i LO bloku zacisków wyjściowych są odłączone od źródła zasi-
lania. W tym trybie wyjście jest bezpotencjałowe. Przycisk ON/OFF zapewnia 
wygodny sposób odłączania obciążenia bez konieczności odłączania 
jakichkolwiek przewodów. 

PHASET Przycis PHASE służy do wyboru fazy w jednostce trójfazowej lub NSG 1007-15. 
Naciśnięcie klawisza FAZA spowoduje przełączenie fazy A, B, C lub ABC. 
Niektóre ekrany mogą nie obsługiwać ABC lub pokazywać wszystkie infor-
macje o fazach, w takim przypadku tryb ten jest pomijany. 

 

5.3.6 Podstawowa obsługa  
Włączanie zasilania 

1. Zasilanie urządzenia z sieci elektrycznej 
2. Wybierz tryb pracy (AC lub DC) za pomocą przycisku MODE 
3. Ustawić żądane parametry wyjściowe, tj. napięcie i prąd. 
4. Podłączyć EUT 
5. Włącz wyjście za pomocą przycisku OUTPUT ON/OFF 

 
Wyłączanie zasilania 

1. Wyłączenie wyjścia za pomocą przycisku OUTPUT ON/OFF 
2. Odłącz EUT 
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5.4 Systemy Profline  

 
Rysunek 35Panel przedni CCN 1000 

 

 
Rysunek 36Panel tylny CCN 1000 

5.4.1 Podstawowa obsługa  
Włączanie zasilania 

1. Zasilanie urządzenia z sieci elektrycznej 
2. Włącz przełącznik INPUT POWER SWITCH na panelu przednim 
3. Uruchom komputer 
4. Uruchomić oprogramowanie Win 2100 
5. Wybierz test 
6. Kliknij przycisk start 
7. Pobierz raport 

 
Wyłączanie zasilania 

1. Wyłączyć przełącznik INPUT POWE SWITCH 
2. Odłącz EUT 
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6. Konserwacja, regulacja, wymiana części  
 

OSTRZEŻENI
E 
 

Wewnątrz nie ma części, które mogą być naprawiane przez użytkownika. 

Konserwacja elektryczna może być wykonywana wyłącznie przez wykwalifikowanych techników serwis-
owych.  

 
 
Generatory nie zawierają żadnych części ani podzespołów wymagających specjalnej konserwacji.  

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

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

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

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

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

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

 

6.1 Utylizacja urządzeń  
 

 

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

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

 
Szczegóły dotyczące użytych materiałów i komponentów 

 

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

 
 

6.2 Kalibracja i weryfikacja  
 
Kalibracja powinna być wykonywana regularnie w oparciu o wewnętrzną politykę użytkownika. AMETEK CTS zaleca kali-
brację co roku. 
 
Weryfikacja musi być przeprowadzana regularnie, zgodnie z obowiązującą normą.  Szczegóły dotyczące regularnej 
weryfikacji można znaleźć w odpowiedniej normie. 
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