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1.

Bezpieczeństwo

1.1.

Bezpieczeństwo Aspekty

Należy przestrzegać wszystkich środków ostrożności, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo osobiste. Generatory spełniają
wymagania kategorii instalacyjnej II (część poświęcona nadmiernemu napięciu).
Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi. Zwróć szczególną uwagę na szczegóły dotyczące bezpieczeństwa i obsługi!
1.2.

Etykieta bezpieczeństwa i ostrzegawcza na urządzeniu

Należy zwrócić uwagę na poniższe objaśnienia użytych symboli, aby w optymalny sposób wykorzystać niniejszą instrukcję i
zapewnić bezpieczeństwo podczas obsługi urządzenia.
Ten symbol ostrzega o potencjalnym ryzyku porażenia prądem. Symbol na przyrządzie
oznacza, że może on być źródłem napięcia 1000 V lub więcej, włączając w to łączny efekt
napięcia normalnego i napięcia wspólnego. Należy stosować standardowe środki ostrożności,
aby uniknąć osobistego kontaktu z tymi napięciami.
Ten symbol oznacza miejsce, w którym należy zachować ostrożność. W celu ochrony przed
obrażeniami ciała lub uszkodzeniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcjami obsługi
zamieszczonymi w podręczniku.

GROUND Wskazuje

zacisk uziemienia ochronnego.

UWAGA

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

OSTRZEŻENIE

Symbol OSTRZEŻENIE oznacza potencjalne zagrożenie. Zwraca on uwagę na procedurę,
praktykę lub stan, których nieprzestrzeganie 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.

Zasilacz
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 kabla
zasilającego jest niezbędne do bezpiecznej pracy urządzenia.
Uziemienie generatorów
Generatory są uziemione poprzez przewód zasilający. Aby uniknąć porażenia prądem, należy podłączyć przewód zasilający
do prawidłowo zainstalowanego gniazdka, które zostało przetestowane przez wykwalifikowanego elektryka. Przed
podłączeniem urządzeń należy zlecić wykonanie testu.
Bez uziemienia ochronnego wszystkie części generatorów stanowią potencjalne zagrożenie porażeniem prądem. Może to
dotyczyć również elementów, które wydają się być izolowane. Jeśli to zabezpieczenie zostanie zmienione, urządzenie NIE
MOŻE BYĆ UŻYWANE.
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 używać odpowiednich bezpieczników.
Aby uniknąć ryzyka pożaru, należy używać wyłącznie bezpieczników określonych w wykazie części zamiennych do danego
produktu - pasujących pod względem typu, napięcia i natężenia prądu.
Nie należy zdejmować pokryw ani paneli
Aby uniknąć obrażeń ciała, nie należy eksploatować 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.

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi i
starannie oddzielić dostarczoną instrukcję bezpieczeństwa
UWAGA
1.3.

Odpowiedzialność operatora

Niniejsza instrukcja obsługi stanowi istotną część urządzenia i musi być zawsze dostępna dla operatora. Użytkownik musi
przestrzegać wszystkich instrukcji bezpieczeństwa i ostrzeżeń.
Zadaniem tego przyrządu jest generowanie określonych sygnałów zakłócających do badania
odporności na zakłócenia elektromagnetyczne (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 eksploatacji w
innych lub wrażliwych środowiskach, takich jak przemysł lekki, lotniska itp., użytkownik może korzystać
z osłoniętego pomieszczenia.
UWAGA

1.4.

Ostateczną odpowiedzialność za prawidłowe i kontrolowane działanie urządzenia ponosi sam
użytkownik. W razie wątpliwości testy należy przeprowadzać w klatce Faradaya.

Ogólne zagrożenie

Przed podłączeniem zasilania do systemu należy sprawdzić, czy produkt jest skonfigurowany prawidłowo dla danego
zastosowania.
Generatory i ich osprzęt pracują pod wysokim napięciem.
Po zdjęciu pokryw mogą występować niebezpieczne napięcia. Podczas serwisowania tego
urządzenia wykwalifikowany personel musi zachować szczególną ostrożność.
OSTRZEŻENIE

Płytki drukowane, punkty testowe i napięcia wyjściowe również mogą znajdować się powyżej (poniżej)
masy obudowy.
Konstrukcja izolacji zewnętrznej musi być taka, aby przewyższała maksymalne napięcia impulsowe
generatora (do 20 kV w zależności od generatora).

Instalację i serwisowanie generatorów impulsów może wykonywać wyłącznie wykwalifikowany personel, który zna zagrożenia
występujące w generatorach impulsów.
Należy 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 ze względu na bezpieczeństwo personelu i sprzętu.
Przed podłączeniem lub odłączeniem 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 kątem zagrożeń dla
bezpieczeństwa oraz że wyeliminowano wszelki przypadkowy kontakt z niebezpiecznym napięciem.
Podczas sprawdzania otwartych pokryw należy unikać ryzyka porażenia prądem elektrycznym, nie dotykając żadnych części
obwodów elektrycznych. Nawet po wyłączeniu zasilania kondensatory mogą zachowywać ładunek elektryczny. Podczas
sprawdzania otwartej pokrywy należy używać okularów ochronnych, aby uniknąć obrażeń ciała spowodowanych nagłą awarią
podzespołów.
Firma AMETEK CTS GmbH ani żadna z jej spółek zależnych nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobowe, materialne
lub niematerialne, straty lub uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania sprzętu i akcesoriów.
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Personelowi wyposażonemu w stymulator serca nie wolno obsługiwać urządzenia ani zbliżać się do
stanowiska badawczego w trakcie wykonywania testu.

UWAGA
Aby zapewnić bezpieczną pracę, należy stosować wyłącznie zatwierdzone akcesoria, złącza, adaptery itp.

1.5.

Kwalifikacje personelu

Wszystkie wymienione urządzenia mogą być obsługiwane wyłącznie przez upoważnionych i przeszkolonych specjalistów.
1.6.

Warunki gwarancji

AMETEK CTS udziela niniejszej pisemnej gwarancji na produkt wymieniony powyżej i jeśli kupujący odkryje i powiadomi
AMETEK CTS na piśmie o jakiejkolwiek wadzie materiałowej lub wykonawczej w obowiązującym okresie gwarancji
wymienionym powyżej, wówczas AMETEK CTS może, według własnego uznania: naprawić lub wymienić produkt; lub
wystawić notę uznaniową 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 mają zastosowania, jeśli kupujący nie wywiązuje się z umowy kupna-sprzedaży lub jeśli produkt
lub jego część jest wadliwy:
•
•
•
•
•

jest uszkodzony w wyniku niewłaściwego użytkowania, wypadku, zaniedbania lub braku konserwacji zgodnej ze
specyfikacją lub wymaganiami AMETEK CTS;
jest uszkodzony w wyniku modyfikacji, zmian lub dołączenia do niego elementów, które nie zostały zatwierdzone
przez AMETEK CTS;
jest zainstalowany lub eksploatowany niezgodnie z instrukcjami AMETEK CTS;
jest otwierany, modyfikowany lub dezasemblowany w jakikolwiek sposób bez zgody AMETEK CTS; lub
jest używany w połączeniu z przedmiotami, artykułami lub materiałami nieautoryzowanymi przez AMETEK CTS.

Kupujący nie może dochodzić jakichkolwiek roszczeń z tytułu niezgodności produktów z gwarancją do czasu dokonania przez
Kupującego wszystkich płatności na rzecz AMETEK CTS przewidzianych w umowie zlecenia zakupu.
1.7.

Zakaz nieuprawnionych przeróbek i modyfikacji

Użytkownik nie jest uprawniony do wykonywania własnych modyfikacji i adaptacji urządzenia. Modyfikowanie części
generatora przez osoby nieupoważnione spowoduje utratę gwarancji na urządzenie i nie będzie można zagwarantować jego
prawidłowego działania.
1.8.

Specjalne akcesoria wymagane ze względów bezpieczeństwa

Stosować wyłącznie akcesoria zatwierdzone przez AMETEK CTS dla tych generatorów i przeznaczone jako akcesoria dla
tych urządzeń. Przyrządy pomiarowe do pomiaru parametrów przyrządu powinny być zaprojektowane na maksymalne
napięcie i prąd generatora. W przeciwnym razie bezpieczeństwo nie może być zagwarantowane.
1.9.

Postępowanie w przypadku zagrożenia

Jeśli z powodu niezamierzonego działania generatora może wystąpić zagrożenie, zaleca się wykonanie następującej
procedury:
Odłącz zasilanie urządzenia i EUT od źródła zasilania i upewnij się, że generator jest zawsze uziemiony poprzez linie
zasilające lub inne połączenie uziemiające. Odczekać co najmniej 15 minut i uziemić wszystkie wyjścia przez rezystor 10 kΩ,
15 W. Skontaktować się z centrum serwisowym AMETEK.
1.10.

Temperatury na powierzchni

Elementy wytwarzające 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 dotyczące podnoszenia i przenoszenia

Generatory ważą zazwyczaj ponad 20 kg. Do podnoszenia i przenoszenia urządzenia zawsze muszą być dwie osoby lub
należy użyć odpowiedniego podnośnika. Urządzenie należy chwytać za uchwyt do przenoszenia oraz od spodu.
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Przed uruchomieniem urządzenia

2.1.
Uszkodzenia spowodowane wysyłką
Instrument został przetestowany przed wysyłką i był starannie zapakowany na palecie transportowej. Każde pudełko jest
opatrzone szczegółowym spisem zawartości.
Przed uruchomieniem urządzenia należy sprawdzić, czy nie uległo ono uszkodzeniu podczas transportu. Sprawdzić każdy
pojemnik, jak również sam generator. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń fizycznych, przed uruchomieniem urządzenia
należy skontaktować się z producentem.

Rysunek 1 - Przyrząd

Rysunek 2 - Rack

Rysunek 3 - System
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2.2.
Wymagania dotyczące zasilania
Przed włączeniem urządzenia należy sprawdzić, czy wybrane napięcie jest zgodne z napięciem zasilania.
Położenie przełącznika wyboru napięcia musi być zgodne z
napięciem sieciowym. W przypadku zmiany napięcia sieciowego
należy wymienić bezpieczniki zgodnie z zalecaną wartością podaną
na tabliczce znamionowej.

Po pierwsze - sprawdź przełącznik napięcia 115 V / 230 V, jeśli jest
używany!
Nie należy podłączać napięcia 230 VAC do urządzeń zasilanych
napięciem 115 VAC, gdyż może to spowodować poważne uszkodzenie
urządzenia.
Rysunek 4 - Ustawienia zasilania
Jeżeli urządzenia klasy I są zasilane przez autotransformator podłączony do wyższego napięcia zasilania, podstawa
autotransformatora musi być podłączona do przewodu neutralnego sieci zasilającej.
Sprzęt klasy I, który jest dostarczany z trójfazowym przewodem zasilającym, może być podłączany 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 elektrycznym.
Różne urządzenia można łączyć ze sobą lub z komputerem osobistym w celu zdalnego sterowania wyłącznie za pomocą kabli
zalecanych i/lub dostarczonych przez producenta.
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3-fazowe linie zasilające EUT

Złącza dla 3-fazowych linii zasilających EUT na urządzeniach są realizowane za pomocą złączy CEE.
Podczas instalacji należy zwrócić uwagę na dokładne podłączenie odpowiednich wtyczek.
Ważne jest bezpośrednie połączenie przewodu neutralnego i przewodu ochronnego z sieci zasilającej. W przeciwnym razie
mogą wystąpić problemy z pływającym punktem neutralnym i niedogodności lub nieprawidłowe działanie podczas testu.
Na rysunkach pokazano prawidłowe odwzorowanie wtyków złączy CEE.

Rysunek 5 - Gniazdo żeńskie

2.4.

Rysunek 6 - Wtyk męski

Bezpiecznik zasilacza EUT

Generatory impulsów nie mają wbudowanego bezpiecznika dla zasilania EUT. W zakresie odpowiedzialności użytkownika
leży zabezpieczenie zewnętrznego EUT dla prądu znamionowego.
Konstrukcja bezpiecznika zewnętrznego musi być zgodna z poniższymi zasadami:
wymiar bezpiecznika 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
UWAGA

Przykład bezpiecznika zewnętrznego
Bezpiecznik w budynku jest
zaprojektowany na 32 A. Pomiędzy
zasilaniem budynku a generatorem
testowym zainstalowana jest skrzynka
bezpiecznikowa z zabezpieczeniem 16A.
Generator testowy i EUT są teraz
zabezpieczone bezpiecznikami na prąd
znamionowy 16A.
Rysunek 7 - Zewnętrzny bezpiecznik
Przykład
Zabezpieczenie 16A w instalacji 100A z
3-fazową skrzynką bezpiecznikową.
Użytkownik zabezpieczył swoje
testowane urządzenie dodatkową
skrzynką bezpiecznikową na prąd
znamionowy 16 A.
Rysunek 8 - Przykład bezpiecznika zewnętrznego
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Funkcje bezpieczeństwa

Obszar testowy musi być tak zorganizowany, aby mogły do niego wchodzić tylko osoby zaangażowane w test. W przypadku,
gdy obwód bezpieczeństwa jest używany do kontroli całego obszaru, należy zastosować dodatkowy styk blokujący, który
bezpośrednio chroni operatora przed kontaktem z DUT.
W czasie badania nie wolno dotykać 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.

Obwód bezpieczeństwa

Obwód bezpieczeństwa wyłączy wysokie napięcie i przycisk TEST ON URZĄDZENIA.
3.1.1.

Obwód bezpieczeństwa dla trybu burst NX i vsurge NX

Obwód bezpieczeństwa blokuje system i umożliwia generowanie
impulsów wysokiego napięcia w generatorach.
Projekt
Każde urządzenie, które ma wewnętrzną jednostkę wysokiego
napięcia, zawiera obwód bezpieczeństwa. Obwód
bezpieczeństwa działa jak "obwód z otwartym kolektorem", w
którym zewnętrzna pętla bezpieczeństwa musi być zamknięta,
aby możliwe było załączenie wysokiego napięcia.
Obwód bezpieczeństwa zamknięty
Urządzenie będzie generować impulsy wysokiego napięcia po
uruchomieniu
Otwarty obwód bezpieczeństwa
Urządzenie wyłącza wysokie napięcie i rozładowuje obwód
wysokiego napięcia.

Rysunek 10 - Schemat obwodu bezpieczeństwa

Rysunek 9 - Obwód bezpieczeństwa

3.1.2.

Obwód bezpieczeństwa w systemach regałowych

Systemy Rack mają oddzielny obwód bezpieczeństwa, zasilany napięciem sieciowym.
Zwolnienie przycisku Obwód bezpieczeństwa spowoduje odłączenie zasilania
sieciowego od urządzeń i zasilania EUT.
W celu włączenia zasilania należy ręcznie odblokować przycisk bezpieczeństwa w
kolorze czerwonym, przekręcając go.
Rysunek 11 - Przycisk
zatrzymania stojaka

Krajowe normy dotyczące obwodów bezpieczeństwa mogą różnić się od powyższego przykładu.
Użytkownik jest odpowiedzialny za prawidłowe zaprojektowanie obwodu bezpieczeństwa.
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Ważne dla działania
Podłącz dostarczony zacisk obwodu bezpieczeństwa SCT
adapter obwodu bezpieczeństwa SCC AD

lub opcjonalny

do wtyczki SYSLINK.

Generator nie rozpocznie żadnego testu, jeśli obwód bezpieczeństwa nie jest
podłączony i zamknięty.
UWAGA: Zwarcie jest już zwarte 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 14 Zakończenie
bezpieczeństwa
Rysunek 13 - Opcja SCC AD dla zewnętrznej pętli obwodu bezpieczeństwa
3.1.3.

Obwód bezpieczeństwa dla urządzeń serii 500

Test można rozpocząć tylko wtedy, gdy obwód bezpieczeństwa jest zamknięty.
Otwarcie obwodu bezpieczeństwa podczas testu w ruchu spowoduje natychmiastowe
zatrzymanie testu oraz wyłączenie wysokiego napięcia i uziemienie.
Obwód bezpieczeństwa nie wyłączy zasilania sieciowego EUT. W celu wyłączenia
zasilania sieciowego EUT należy zastosować podobny obwód bezpieczeństwa, opisany
w instrukcji bezpieczeństwa dla rozwiązań stosowanych w szafach.
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3.2.

Lampka ostrzegawcza

3.2.1.

Lampka ostrzegawcza dla burst NX i vsurge NX

Lampa ostrzegawcza zapewnia styk beznapięciowy, który
sygnalizuje stan systemu generatora.
Projekt
Każde urządzenie z funkcją lampy ostrzegawczej może zwierać
styk lampy ostrzegawczej. Lampą steruje zewnętrzny zasilany
przekaźnik o napięciu maks. 60 V / 2 A steruje lampą. Użytkownik
jest odpowiedzialny za zasilanie lampy ostrzegawczej.
Przełącznik lampy ostrzegawczej zamknięty (czerwony):
- Obwód bezpieczeństwa jest zamknięty i świeci się TEST ON
Status: CZERWONA lampka, zasilanie na wyjściu EUT,
Wysokie napięcie może być "włączone".
Przełącznik świateł ostrzegawczych 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. Generatory
są zazwyczaj wyposażone w aluminiowy kołek uziemiający (8x30 mm) umieszczony z
tyłu urządzenia.
Do kontaktu z bolcem uziemiającym służą następujące połączenia:
- Śruba M4 x 12 mm z otworem gwintowanym
- Ø 4 mm x 20 mm otwory na wtyczki bananowe 4 mm
Na rysunku pokazano wymiarowanie śruby uziemiającej.
Rysunek 16 - Podłączenie
uziemienia
Połączenie z ziemią za pomocą drzewa
Uziemienie musi być zaprojektowane jako połączenie o niskiej wartości omowej i niskiej
indukcyjności, jak pokazano na rysunku po prawej stronie.
Takie rozwiązanie pozwala użytkownikowi na szybką wymianę urządzenia.

Rysunek 17 - Sprężyna
uziemiająca
Połączenie z uziemieniem za pomocą pręta mosiężnego
Alternatywną metodą jest użycie mosiężnego pręta wyposażonego we wtyki bananowe i
dodatkowo przymocowanego za pomocą śruby M4, jak pokazano na rysunku 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 stosowanie kondensatorów odsprzęgających i filtrujących do PE w celu odsprzęgnięcia impulsów
przepięciowych. Jest to powód zadziałania przekaźników ochrony przeciwporażeniowej przerywających zasilanie EUT z sieci.
Aby wyeliminować tę okoliczność, należy zastosować jedną z poniższych opcji:
Usunąć zabezpieczenie przed prądem uszkodzeniowym
To rozwiązanie nie ogranicza prądu płynącego do PE. Możliwe jest przeprowadzenie testów przepięciowych oraz innych
testów EMC z wyższymi prądami do PE. Użytkownik musi zachować ostrożność w przypadku obwodu bez zabezpieczenia
przed prądem uszkodzeniowym. Takie testy mogą przeprowadzać tylko przeszkoleni profesjonaliści.
Zastosowanie transformatorów izolacyjnych
Transformator izolacyjny oddziela obwód od ścieżki chronionej. Synchronizacja działa między linią a PE, dlatego konieczne
jest połączenie między przewodem neutralnym a PE. Bez tego połączenia pojemność błądząca definiuje synchronizację faz.

Rysunek 19 - Przykład z transformatorami izolacyjnymi
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Za transformatorem izolacyjnym należy podłączyć przewód neutralny i przewód ochronny, aby zapewnić prawidłową
synchronizację fazową generatora. W przypadku systemu 3-fazowego użytkownik musi wykonać podobne czynności.
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Badania i środki ostrożności

Wszystkie testy oferowane przez generatory wysokiego napięcia lub EMC są testami odporności sprzętu i urządzeń
elektronicznych. Testy te są potencjalnie niebezpieczne dla operatora. Odpowiedzialność za uniknięcie krytycznych awarii i
zagrożeń dla środowiska i operatora spoczywa na użytkowniku.
Należy przestrzegać krajowych i międzynarodowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa ludzi.
Osoby z określonymi stanami zdrowia (np. z rozrusznikiem serca lub podobnymi urządzeniami) nie powinny brać udziału w
badaniach.
Długie linie zasilające EUT mogą wypromieniowywać energię, która może zakłócać pracę innych przyrządów, niezwiązanych z
generatorem. Użytkownik jest odpowiedzialny za określenie, czy w danym obszarze należy przeprowadzić testy odporności.
Generator i zasilacze napięcia 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 z odłączonego i dobrze znanego źródła
zasilania.

•

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

•

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

•

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

•

Należy zapewnić prawidłowy przepływ prądu do generatora. Brakujące połączenia mogą powodować bardzo wysokie
napięcia i stanowić zagrożenie dla zdrowia. Dlatego bezwzględnie konieczne jest stosowanie płaszczyzn odniesienia
uziemienia, które są połączone z uziemieniem ochronnym.

4.2.
Awarie i duże naprężenia
Jeżeli zostanie stwierdzone, że bezpieczna praca urządzenia z powodu awarii lub dużego obciążenia nie jest już możliwa,
należy odłączyć napięcie zasilające i zabezpieczyć urządzenie przed niezamierzonym użyciem.
Działanie niebezpieczne jest określane w następujący sposób:
•

urządzenie wykazuje widoczne uszkodzenia

•

sprzęt nie działa

•

urządzenie zostało poddane poważnym naprężeniom podczas transportu

•

sprzęt był przechowywany w nieodpowiednim środowisku przez dłuższy czas.

Należy kierować się zdrowym rozsądkiem przy określaniu, czy urządzenie nie jest niebezpieczne w użyciu.
4.3.

Sieci sprzęgające

•

Sieć sprzęgająca w większości przypadków nie ma wyłącznika ani wewnętrznego bezpiecznika zasilania EUT. Jest to
spowodowane różnymi przepisami w poszczególnych krajach. Badane urządzenie musi być zabezpieczone przez
użytkownika za pomocą odpowiedniego bezpiecznego rozwiązania. Opcjonalnie mogą być wbudowane specjalne
adaptery i wyłączniki, ale użytkownik musi określić te specjalne rozwiązania.

•

Generatory i urządzenia sprzęgające muszą być uziemione i podłączone do uziemienia odniesienia.

•

W celu sprzężenia impulsów do linii należy ustawić ścieżkę sprzężenia.

•

Jeśli linia nie ma być sprzężona, należy odłączyć lub wyłączyć tę ścieżkę sprzężenia.

•

Specjalne bezpieczne kable adaptera są częścią dostawy.
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Zakłócenia w środowisku
Generatory zakłóceń AMETEK CTS są przyrządami, które funkcjonalnie emitują zakłócenia
elektromagnetyczne podczas testu (np. ESD, EFT, przewodzone RF, itp.). Dlatego nie można
wykluczyć zakłóceń w środowisku.
Użytkownik jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniego środowiska badawczego, aby
zminimalizować wpływy otoczenia. Może to wymagać zastosowania odpowiedniego ekranu lub
prowadzenia badań w osłoniętym pomieszczeniu.
Podczas badania należy również zwrócić uwagę, czy w pobliżu nie ma czynników zakłócających, takich
jak (przekaźniki przełączające lub napędy z przemiennikami częstotliwości itp.), które mogłyby wpłynąć
na przebieg badania poprzez swoją emisję.

5.

Testowanie

Generator może być obsługiwany lokalnie z panelu przedniego lub zdalnie z komputera.
Jeśli podczas badania konieczne jest obserwowanie EUT, wygodniejsze może być działanie lokalne. Tester znajduje się bliżej
EUT i dlatego szybciej wyłącza generator testowy w przypadku awarii EUT.
Gdy komputer ulegnie awarii, do wyłączenia testu należy użyć przycisku Test On na płycie czołowej generatora lub wejścia
Fail 1.
5.1.

Środki ostrożności

•

Obszar testowy musi być zabezpieczony tak, aby mógł na niego wchodzić tylko upoważniony personel testowy.

•

Samodzielna praca pod wysokim napięciem jest niebezpieczna.

•

Wysokie napięcie musi być wyłączone, gdy nikt nie jest obecny.

•

Podczas badania nie wolno dotykać EUT, kabli ani akcesoriów.

•

Upewnij się, że wszystkie połączenia wysokonapięciowe są odpowiednio oklejone taśmą lub w inny sposób odizolowane,
aby zapobiec przypadkowemu dotknięciu przez Ciebie lub sąsiednich współpracowników.

•

Podczas sondowania obwodów wysokiego napięcia lub rozładowywania kondensatorów jedną rękę należy trzymać w
kieszeni. Zmniejsza to niebezpieczeństwo dotknięcia wysokiego napięcia obiema rękami.

•

Podczas pracy na EUT należy przerwać procedurę badawczą i odłączyć EUT od źródła napięcia.

•

EUT musi być testowany w pojemniku bezpieczeństwa lub w obszarze chronionym. W ekstremalnych warunkach EUT
może się zapalić lub eksplodować w wyniku uszkodzenia wewnętrznego.

5.2.

Zagrożenie ze strony EUT
Badane urządzenie może ulec uszkodzeniu i zapalić się pod wpływem zastosowanego sygnału testowego.
Należy wziąć pod uwagę energię zmagazynowaną wewnątrz symulatora testów. Energia ta może
zniszczyć lub uszkodzić EUT nawet wtedy, gdy pracuje on w normalnych warunkach.
UWAGA

Dlatego operator powinien podjąć następujące środki ostrożności:
•

Gdy tylko EUT przestanie działać zgodnie z przeznaczeniem, badanie należy natychmiast przerwać.

•

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 przeciążane przez wysokie napięcia lub energie.

•

Ze względu na wewnętrzne uszkodzenia elementów 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. Badane urządzenie należy zabezpieczyć w taki
sposób, aby nie powstawały niebezpieczne warunki.
Podczas badania nigdy nie należy dotykać EUT ani niczego, co jest z nim połączone.

UWAGA
Należy bezwzględnie przestrzegać i stosować się do wszystkich instrukcji bezpieczeństwa.
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Skrócona instrukcja obsługi programu burst NX8

6.1.
Zakres dostawy
Korzystając z poniższej listy, należy sprawdzić, czy wszystkie zamówione elementy zostały dostarczone:
Pozy
cja
1

Nazwa

Uwaga

burst NX8

Generatora burst NX8 wraz z
jednofazową siecią sprzęgającą xxx V / yy A
lub .
- trójfazowa sieć sprzęgająca xxx V / yy A

2

Zasilanie Kabel
sieciowy

Zasilanie Kabel sieciowy
- Kod kraju łącznika

3

Bezpieczne kable
laboratoryjne, 4 mm

4

SCT
#112801

Model na prąd zmienny, 1 ph:
3 * 2 m (czarny, niebieski, zielony/żółty)
Model na prąd zmienny, 3-fazowy:
5 * 2 m (3 * czarny, niebieski, zielony/żółty)
Model DC:
dodatkowe 2 * 2 m (czarny, czerwony)
Terminator obwodu bezpieczeństwa (Sys. Link)
Zwarcie w blokadzie (brak pętli zewnętrznej),
Alternatywa z pętlą zewnętrzną: SCC AD (opcja)

5

SWL AD
#111241

Adapter lampy ostrzegawczej

6

Kabel Ethernet
#1004402

Skrosowany kabel sieciowy Ethernet
RJ45, 5 m

7

Chusteczki czyszczące

8

Podręcznik
bezpieczeństwa

Podręcznik bezpieczeństwa
Seria 200 / 500 / NX

9

Karta pamięci USB

Pliki na karcie pamięci USB

10

Podręcznik
użytkownika

Instrukcja obsługi (plik pdf na karcie pamięci)

11

Oprogramowanie
Iec.control

Oprogramowanie iec.control, (na karcie pamięci)

12

Licencja na
oprogramowanie

W przypadku zamówienia na arkuszu licencyjnym
- UOC Optolink Konwerter USB na LWL
- Kabel światłowodowy 5 m

Zdjęcie

6.1.1. Akcesoria
W przypadku zamówienia dodatkowego wyposażenia należy zapoznać się z instrukcjami obsługi tych urządzeń.
Nazwa

Uwaga

SLC xxx

Kabel Sys Link o różnej długości

UOC
#111311

Konwerter Optolink USB (USB na LWL)
Kabel światłowodowy, 5 m

Zdjęcie

Uwaga:
Optolink USB jest zawarty w licencji na oprogramowanie

Oplot miedziany
Nr art. 112316

Połączenie taśmy uziemiającej NX-generatora ze
sprzęgłem NX,
1.10
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Wymiary: 360 x 23 mm, 25 mm2 , 4 x śruby M4 x 10 mm

6.1.2.

Opcje

Nazwa

Uwaga

PVF BKIT 1

Weryfikacja impulsów Zestaw szybkich impulsów 1
PVF 50,
PVF 1000,
PVF AD 1

CCI PVKIT 1

Szybka weryfikacja impulsów 50 Ohm
Szybka weryfikacja impulsów 1000 Ohm
Adapter szybkiej weryfikacji impulsów 1 -Multi
Contact (MC) do SHV fix

Zdjęcie

PVF AD1PVF 50 lub
PVF 1000

Przemysłowy
zestaw do weryfikacji impulsów ze sprzężeniem
pojemnościowym
1
Płytka przetwornika
Wsparcie
PVF AD3 Adapter szybkiej weryfikacji impulsów 3 - MC do
SHF

ESS 1
#111607

Blokada ESS 1 dla burst NX8

SCC AD
#111240

Adapter obwodu bezpieczeństwa (Sys. Link)
Zwarcie dla blokady zewnętrznej pętli
bezpieczeństwaAlternatywa dla
: SCT Safety Circuit Terminator
Sprzęgło pojemnościowe Zacisk przemysłowy
Do sprzęgania impulsów Burst z liniami sygnałowymi i liniami
danych.

CCI

SWL
#111594

Uwaga

Odłącza wysokie napięcie i zasilanie EUT

BCC
1000Przewód łączący SHV 1000 mm
Lampa ostrzegawcza bezpieczeństwa
Lampa ostrzegawcza bezpieczeństwa dla serii NX

PVF 50 i PVF 1000 mogą pracować tylko przez krótszy czas pod obciążeniem. Po 5 minutach
pracy z prędkością 250 impulsów/s należy zrobić 10-minutową przerwę na schłodzenie.
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Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące instalacji i pierwszego montażu

Należy przestrzegać krajowych przepisów dotyczących instalacji i eksploatacji urządzeń elektrycznych.
OSTRZEŻENIE System testowy burst NX8 nie jest przeznaczony do pracy w atmosferze wybuchowej.

OSTRZEŻENIEPodłącz

EUT dopiero po zakończeniu wstępnej konfiguracji systemu.

6.2.1. Kwalifikacje personelu
Do serwisowania urządzenia wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu elektrotechniki i kompatybilności
elektromagnetycznej. Użytkownik musi znać krajowe przepisy dotyczące instalacji urządzeń elektrycznych oraz
bezpieczeństwa pracy z urządzeniami elektrycznymi.
6.2.2. Instalacja
Generator burst NX8 jest zgodny z klasą ochrony 1. Aby zapewnić bezpieczny przepływ prądów upływowych, należy
przestrzegać lokalnych przepisów instalacyjnych.
OSTRZEŻENIEUruchamianie

bez podłączenia do uziemienia jest zabronione!

Konieczne są dwa niezależne połączenia uziemiające - jedno dla systemu testowego i jedno dla EUT. Muszą one być
podłączone do lokalnej instalacji stałej lub do stałego, trwałego przewodu uziemiającego.
Urządzenie należy eksploatować wyłącznie w suchym otoczeniu. Ewentualne skropliny muszą odparować przed
uruchomieniem urządzenia. Nie należy przekraczać dopuszczalnej temperatury otoczenia ani poziomu wilgotności. Należy
używać tylko oficjalnie zatwierdzonych złączy i akcesoriów.
Upewnij się, że między EUT a generatorem zapewniona jest niezawodna ścieżka powrotna dla prądu zakłócającego. Do tego
celu dobrze nadaje się płaszczyzna odniesienia uziemienia oraz połączenia uziemienia z przyrządami, opisane w
odpowiednich normach dotyczących badań.
System testowy może być otwierany wyłącznie przez wykwalifikowanego specjalistę na podstawie instrukcji wydanej przez
producenta. Urządzenie działa na zasadzie dwóch niezależnych źródeł zasilania, jednego dla generatora i jednego dla EUT.
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek modyfikacji układu testowego należy odłączyć urządzenie burst NX8 od obu źródeł.
Oprócz samych połączeń sieciowych, niektóre elementy pracują pod wysokim napięciem i nie są wyposażone w żadne
dodatkowe zabezpieczenia przed przypadkowym dotknięciem.
System jest zgodny z wymaganiami bezpieczeństwa określonymi w normie IEC/EN 61010-1 (Wymagania bezpieczeństwa
elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych).
Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, aby urządzenie testowe nie emitowało nadmiernych zakłóceń
elektromagnetycznych (EMI), które mogłyby wpływać na inne urządzenia. Sam system testowy nie wytwarza żadnego
nadmiernego promieniowania, jednak wstrzykiwanie impulsów zakłócających do EUT może spowodować wypromieniowanie
EMI przez urządzenie i/lub związane z nim kable. Aby uniknąć wypromieniowywania niepożądanych zakłóceń, organizacje
normalizacyjne zalecają, aby stanowisko badawcze znajdowało się w klatce Faradaya.
Ponieważ celem systemu testowego jest wytwarzanie sygnałów zakłócających do badania odporności na zakłócenia,
wymagania serii IEC/EN 61000 dotyczące ograniczenia promieniowanych zakłóceń elektromagnetycznych mogą być
spełnione tylko poprzez działanie systemu testowego wewnątrz klatki Faradaya.
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Instalacja urządzenia burst NX8

6.3.1.

miejsce instalacji

Skrócona instrukcja obsługi - Generatory pojedynczych impulsów

Umieść system testowy w taki sposób, aby wokół wlotów powietrza chłodzącego po obu stronach i za wylotem wentylatora na
panelu tylnym było wystarczająco dużo wolnego miejsca.
6.3.2. Przełączanie beznapięciowe
Należy upewnić się, że kable można bez przeszkód podłączać i bezproblemowo odłączać.
Całkowite odłączenie napięcia od urządzenia odbywa się przez odłączenie kabli. Należy upewnić się, że kondensatory
wewnątrz urządzenia mogą być nadal pod napięciem, nawet w sytuacjach awaryjnych.
6.3.3. Uziemienie i podłączenie zasilania
Konieczne są dwa niezależne połączenia uziemiające - jedno dla systemu testowego i jedno dla EUT. Muszą one być
podłączone do lokalnej instalacji stałej lub do stałego, trwałego przewodu uziemiającego. Aby uniknąć porażenia prądem,
ochronny przewód uziemiający kabla zasilającego musi być podłączony do uziemienia.

Masa systemu (GND)
System jest połączony z masą (GND) za pośrednictwem przewodu uziemiającego podłączonego do sieci zasilającej
generatora i zasilania EUT. W celu uniknięcia zakłóceń w innych obszarach przydatne może być poprowadzenie oddzielnego
przewodu GND od referencyjnej płaszczyzny GND do punktu uziemienia budynku.
EUT GND
Upewnij się, że między EUT a generatorem zapewniona jest niezawodna ścieżka powrotna dla prądu zakłócającego.
Przewód GND od generatora do masy odniesienia 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)
Proponuje się oddzielną ochronę systemu EMC za pomocą filtrów, przekładnika izolacyjnego lub zabezpieczenia przed
prądem uszkodzeniowym oraz innych środków, które mogą być przydatne w instalacji EMC. Zaletą takiego rozwiązania jest
oddzielenie systemu EMC od wszystkich innych instalacji.
Najlepszym rozwiązaniem pozwalającym uniknąć niepożądanych zakłóceń przewodzonych i promieniowanych do innych
pomieszczeń może być ekranowane pomieszczenie z odpowiednimi filtrami.
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6.3.4. Wyłącznik sieciowy i bezpiecznik
Napięcie zasilania sieciowego podane na aparacie musi być zgodne z lokalnym napięciem zasilania (napięcie sieciowe: 85265 Vac, zasilacz uniwersalny, częstotliwość sieci: 50-60 Hz).
OSTRZEŻENIE

Nie należy zastępować dostarczonego przewodu zasilającego o prądzie znamionowym
10 A innym przewodem o nieodpowiednim rozmiarze.

Aby wymienić bezpiecznik:

Wyłącznik sieciowy, uchwyt bezpiecznika i
wejście zasilania

1) Odłącz przewód zasilający
2) Wyciągnij uchwyt bezpiecznika z gniazda.
3) Wyjąć uszkodzony bezpiecznik (bezpieczniki)
4) Włóż 1 lub 2 bezpieczniki (4 A / 115 V i 2 A / 230 V
wolnoprzełączające)
5) Wymień oprawkę bezpiecznika
6) Podłącz kabel zasilający do gniazda sieciowego z solidnym
uziemieniem.
7) Włącz system i pracuj zgodnie z instrukcjami podanymi w niniejszej
instrukcji.

6.3.5. Podłączenie modułu burst NX8 do masy odniesienia
Połączenie uziemienia z GRP powinno być niskoindukcyjne i niskoomowe. Przekrój poprzeczny uziemienia powinien wynosić
co najmniej 6 mm2. Lepszy jest oplot ze skręconego drutu lub płaska taśma miedziana lub mosiężna.
Połączenie z masą odniesienia
W przypadku testów na rozrywanie generator musi być umieszczony na
płaszczyźnie odniesienia połączonej z masą.
Niskoindukcyjne, wysokoczęstotliwościowe połączenie uziemienia
pomiędzy systemem testowym a płaszczyzną odniesienia uziemienia
(GRP) jest absolutnie niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia
testów na rozrywanie.

Połączenie z masą odniesienia
Wymiary śruby uziemiającej:
Śruby:
Metryczne M4 ,
Odległość: 10,1 mm x 11 mm
Wtyczka:
wtyczka bananowa,∅ 4 mm

Wymiar śruby ziemnej

6.4.

Bezpieczniki dla EUT o mniejszych prądach znamionowych

Generatory impulsów AMETEK CTS nie mają wbudowanego bezpiecznika dla zasilania EUT. W zakresie odpowiedzialności
użytkownika leży zabezpieczenie zewnętrznego EUT dla prądu znamionowego.
Konstrukcja bezpiecznika zewnętrznego musi być zgodna z poniższymi zasadami:
- wymiar bezpiecznika 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
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Przykład zewnętrznego wyłącznika automatycznego
Wyłączniki w budynku są zaprojektowane na 32 A. Pomiędzy zasilaniem budynku a generatorem testowym
zainstalowano skrzynkę wyłączników z zabezpieczeniem 16 A.
Generator testowy i EUT są teraz zabezpieczone bezpiecznikami na prąd znamionowy 16 A

6.5.

Zasilanie EUT włączone/wyłączone przy zasilaniu linia do linii (400V)
Do eksploatacji wewnętrznej sieci CDN generatora przy napięciu między liniami 400 V,
generator musi być zaprojektowany dla tego wyższego napięcia sieciowego
UWAGA

Wewnętrzny wyłącznik elektryczny przerywa zasilanie linii L. W przypadku zasilania dwufazowego (L-L) druga linia jest
podłączona do ścieżki neutralnej EUT i nie może być przerwana przez generator. Następująca konfiguracja z zewnętrznym
stycznikiem przerywa obie linie L1 i L2 (podłączone do ścieżki N). Sterowanie odbywa się za pomocą styku
bezpotencjałowego lampy ostrzegawczej.
Za projekt i instalację stycznika odpowiedzialny jest użytkownik.

Rysunek 20 - Praca w trybie Line-to-Line (400V)
Konfiguracja zasilania EUT dla urządzenia testowego zasilanego napięciem 400 V od linii do linii
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Widok z przodu (różnice zależne od modelu)

1 Aktywne wskazanie
2 Ekran dotykowy
3 Pokrętło (Inc. / Dec /Enter)
4 "Test On".
5 CRO Wyjście wyzwalające↑ 5V

6 Impuls HV
Wyjście burst 50 Ω
7 EUT zasilanie testowe
8 Odniesienie do ziemi (kalibracja)
9 Start / Pauza
10 Stop

11 Back
12 Zasilanie testowe AC / DC
13 Tryb sprzężenia (wyjście 50Ω)
14 Tryb sprzęgania (linie zasilające)
15 Wejście USB (pamięć przenośna)

1

ACTIVE
Wskazuje, że urządzenie jest aktywne.

2

Ekran dotykowy i interfejs użytkownika
Użytkownik steruje urządzeniem za pomocą pojemnościowego ekranu dotykowego o przekątnej 7". Wyświetlacz wskazuje
stan generatora i urządzeń testowych.

3

Pokrętło (Inc. / Dec / Enter)
Obracanie powoduje zwiększanie lub zmniejszanie wartości wybranego parametru. Naciśnięcie powoduje zmianę cyfry i
przytrzymanie z wartością numeryczną lub wybór z listy parametrów. Naciśnij, aby zmienić zakres regulacji. Wybrany
zakres zostanie na krótko wyświetlony obok wybranego parametru. Naciśnij i przytrzymaj, aby "wyzerować" najbliższy
zakres.

4

Test włączony
Po naciśnięciu przycisku "Test On" (Test włączony) uruchamiane są następujące czynności:
- Włączyć zasilacz wysokiego napięcia; zasilacz jest gotowy do uruchomienia.
- Włącza zasilanie zasilacza testowego EUT.

5

BNC - wyzwalacz CRO
Na wyjściu BNC można sprawdzić wyzwalanie generatora, np. czas trwania impulsu, częstotliwość powtarzania impulsu i
częstotliwość spajków (+5 V prostokątne). Wyjście to można zasadniczo wykorzystać jako wyjście wyzwalające oscyloskopu
i jest ono synchroniczne z następującym zdarzeniem.
- Wyzwolenie łopatki.
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1 Aktywne wskazanie
2 Ekran dotykowy
3 Pokrętło (Inc. / Dec /Enter)
4 "Test On".
5 CRO Wyjście wyzwalające↑ 5V
6

11 Back
12 Zasilanie testowe AC / DC
13 Tryb sprzężenia (wyjście 50Ω)
14 Tryb sprzęgania (linie zasilające)
15 Wejście USB (pamięć przenośna)

HV wyjście impulsowe burst 50 Ω
Zewnętrzne urządzenia sprzęgające, takie jak pojemnościowy zacisk sprzęgający i trójfazowe sieci sprzęgające, są
podłączane do współosiowego wyjścia 50 Ω. Na tym wyjściu odbywa się również kalibracja generatora. Uwaga: Sygnał burst
jest obecny na tym wyjściu w każdym trybie sprzężenia.

Uwaga
7

6 Impuls HV
Wyjście burst 50 Ω
7 EUT zasilanie testowe
8 Odniesienie do ziemi (kalibracja)
9 Start / Pauza
10 Stop

Wyjście 50Ω nie może być używane bez obciążenia. Wytrzymałość dielektryczna jest
wystarczająca tylko po podłączeniu do gniazda.

EUT zasilanie testowe
W przypadku jednofazowego lub trójfazowego EUT sieć sprzęgająco-odsprzęgająca jest częścią generatora, zależnie od
modelu. EUT jest zasilany za pomocą bezpiecznych wtyków bananowych umieszczonych na przednim panelu symulatora.

Uwaga

Do pomiarów sprawdzających lub impulsowych należy używać przyrządów pomiarowych, które są
w stanie wytrzymać wysokie stany przejściowe napięcia do 8,0 kV.

8

Odniesienie do ziemi
Odniesienie do masy (4 mm) jest używane w adapterach do kalibracji EFT/Burst.

9

Przycisk START / PAUZA
- Zielony wskaźnik: Rozpoczęcie lub kontynuacja testu.
- Pomarańczowe wskazanie: Wstrzymanie trwającego testu
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1 Aktywne wskazanie
2 Ekran dotykowy
3 Pokrętło (Inc. / Dec /Enter)
4 "Test On".
5 CRO Wyjście wyzwalające↑ 5V

Skrócona instrukcja obsługi - Generatory pojedynczych impulsów

6 Impuls HV
Wyjście burst 50 Ω
7 EUT zasilanie testowe
8 Odniesienie do ziemi (kalibracja)
9 Start / Pauza
10 Stop

11 Back
12 Zasilanie testowe AC / DC
13 Tryb sprzężenia (wyjście 50Ω)
14 Tryb sprzęgania (linie zasilające)
15 Wejście USB (pamięć przenośna)

10

Przycisk STOP
- Czerwony wskaźnik: Zatrzymanie trwającego lub wstrzymanego testu.

11

Przycisk WSTECZ
- Powrót z zatrzymanego testu do ekranu wprowadzania danych.
- Ten sam efekt uzyskasz, przesuwając dwoma palcami po ekranie od prawej do lewej strony

12

Zasilanie testowe AC / DC
Wskazuje, czy wybrano zasilanie prądem zmiennym czy stałym.

13

Tryb sprzężenia (wyjście 50Ω )
Dioda LED sygnalizuje, czy wyjście 50Ω jest aktywne.

14

Tryb sprzęgania (linie zasilające)
Dioda LED sygnalizuje
aktualny sposób sprzężenia impulsów Burst z liniami L1/DC+, L2, L3, N/DC- i PE.

15

Wejście USB (Memory Stick)
Wtyk wejściowy dla pamięci przenośnej do eksportu/importu raportów z testów lub plików testów i łączy. Z tego portu
użytkownik może ładować do generatora burst NX8 zdjęcia konfiguracji, aktualizacje i inne pliki.
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Widok z tyłu (zależnie od modelu)

1 AC Wejście zasilania EUT
2 DC Wejście zasilania EUT
3 Wentylator
4 Przełącznik sieciowy
5 Wejście wyzwalacza zewnętrznego
6 Niepowodzenie, EUT 1, EUT2

7 Interfejs USB A
8 Interfejs USB B
9 Interfejs Ethernet
10 Interfejs Opto Link
11 Wyjście łącza systemowego
12 Sys Link IN

13 Wejście synchronizacji
14 Wejściowe urządzenie sieciowe
15 Uziemienie odniesienia

1

AC Zasilanie EUT Wejście
Wtyczka wejściowa do zasilacza AC EUT (bezpieczna wtyczka bananowa 4 mm). Wejście nie jest zabezpieczone
bezpiecznikiem.
- Lx:
Napięcie sieci do fazy/faz EUT
- N:Neutralny do zasilania EUT
- PE:
Uziemienie chronione do zasilania EUT
- Moc znamionowa: 1-fazowa maks. 400 V AC (L-N), 16 lub 32 A w zależności od modelu
3-fazowe maks. 3 * 690 V AC (L-L), 16 lub 32 A, zależnie od modelu

2

Wejście zasilania DC EUT (tylko modele burst NX8 xx.1)
Wtyczka wejściowa do zasilacza DC EUT (bezpieczna wtyczka bananowa 4 mm). Wejście nie jest zabezpieczone
bezpiecznikiem.
- +:
Biegun dodatni w stosunku do EUT
- -:
Biegun ujemny w stosunku do EUT
- PE:
uziemienie chronione EUT; w razie potrzeby należy użyć wejścia PE z wejścia zasilania AC EUT
- Moc znamionowa: maks. 1 000 V DC, 16 lub 32 A, zależnie od modelu

3

Wentylacja
Wentylator o regulowanej mocy służy do chłodzenia generatora burst NX8. Podczas większości zastosowań wentylator
pracuje ze zmienną prędkością w zależności od zapotrzebowania na chłodzenie. Po długotrwałych testach generator
powinien pracować jeszcze przez kilka minut, aby schłodzić system.

4

Przełącznik zasilania
Szerokozakresowe wejście sieciowe (84 V - 254 V 50/60 Hz) do sterowania urządzeniem. Wyłącznik jest częścią filtra
sieciowego. Bezpieczniki sieciowe są częścią filtra. (@ 230V / 2AT i @ 115V / 4AT)
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1 AC Wejście zasilania EUT
2 DC Wejście zasilania EUT
3 Wentylator
4 Przełącznik sieciowy
5 Wejście wyzwalacza zewnętrznego
6 Niepowodzenie, EUT 1, EUT2

Skrócona instrukcja obsługi - Generatory pojedynczych impulsów

7 Interfejs USB A
8 Interfejs USB B
9 Interfejs Ethernet
10 Interfejs Opto Link
11 Wyjście łącza systemowego
12 Sys Link IN

13 Wejście synchronizacji
14 Wejściowe urządzenie sieciowe
15 Uziemienie odniesienia

5

Zewnętrzny wyzwalacz
Wyzwolenie może nastąpić w wyniku pojedynczego zdarzenia, wybuchu, przepięcia lub spadku napięcia. Poziom
wyzwalania 5 V dodatni.
Złącze BNC
50 Ω
Wejście cyfrowe
(0 - 5 V)
Dodatnie nachylenie
Poziom wyzwalania:
2,5 V +/-1 V
Maks. napięcie wejściowe: +10 V
Zabezpieczenie wejścia 5 V: dioda Transzorb

6

Nieudane wejście EUT 1, EUT 2
Programowalne wejście monitoruje zdarzenia awarii. Możliwe ustawienia wejścia: Powiadomienie, Stop, Przerwa lub
Wyłączone.
Sygnał wejściowy:
5 V ujemne zboczeMaxNapięcie wejściowe:
+20 V
Zabezpieczenie wejścia 15 V: dioda Transzorb

7

Interfejs USB A
Złącze USB "USB A". Wtyk wejściowy dla pamięci przenośnej do eksportu/importu raportów z testów lub plików testów i
łączy. Użytkownik może ładować z tego portu zdjęcia konfiguracji, aktualizacje i inne pliki do generatora burst NX8.

8

Złącze USB B (wyłącznie do celów serwisowych)
Interfejs USB Złącze "USB B" do celów serwisowych z komputerem zewnętrznym. Korzystanie z interfejsu USB może
powodować problemy z kompatybilnością elektromagnetyczną (EMC) podczas testów wytrzymałości na rozerwanie po
stronie komputera lub notebooka linii komunikacyjnej. Dlatego należy stosować wyłącznie wysokiej jakości kabel USB.

9

Interfejs Ethernet do pracy zdalnej
Interfejs Ethernet do zdalnego sterowania z komputera zewnętrznego.

1.10

30 / 98

AMETEK CTS

1 AC Wejście zasilania EUT
2 DC Wejście zasilania EUT
3 Wentylator
4 Przełącznik sieciowy
5 Wejście wyzwalacza zewnętrznego
6 Niepowodzenie, EUT 1, EUT2
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7 Interfejs USB A
8 Interfejs USB B
9 Interfejs Ethernet
10 Interfejs Opto Link
11 Wyjście łącza systemowego
12 Sys Link IN

13 Wejście synchronizacji
14 Wejściowe urządzenie sieciowe
15 Uziemienie odniesienia

10

Interfejs Opto Link do obsługi zdalnej (REMOTE)
Interfejs USB do Opto Link umożliwiający zdalne sterowanie z komputera zewnętrznego (szybkość transmisji 9 600 Bd).

11

Wyjście łącza systemowego
Sys link to wewnętrzna magistrala sterująca podłączonymi urządzeniami burst NX8. Sys link jest przewodową magistralą do
szeregowego łączenia urządzeń. Magistrala zawiera 26-biegunowe złącze o dużej gęstości. Port ten jest zakończony
adapterem SWL AD (Safety Warning Lamp Adapter).

12

Wejście Sys Link
Sys link to wewnętrzna magistrala sterująca podłączonymi urządzeniami burst NX8. Sys link jest przewodową magistralą do
szeregowego łączenia urządzeń. Magistrala zawiera 26-biegunowe złącze o dużej gęstości. Port ten jest zakończony
adapterem obwodu bezpieczeństwa SSC AD ze zwarciem.
Maksymalna moc linii sygnałowych lamp ostrzegawczych wynosi 60 V AC/DC, 2 A.

13

Wejście SYNC (zewnętrzne)
Zewnętrzne wejście synchronizacyjne do synchronizacji impulsu generatora z tym sygnałem. Dla każdego testu z
synchronizacją generator mierzy częstotliwość. Jeśli nie zostanie wykryty żaden sygnał, pojawi się okno z propozycją
kontynuowania pracy w trybie asynchronicznym.
Zakres sygnału wejściowego: 10 V - 690 V.15 Hz do 500 Hz
Synchronizacja wewnętrzna wykrywa sygnał z wejścia L1.

14

Wejście sieciowe i bezpiecznik
Wejście sieciowe do zasilania generatora.
Napięcie wejściowe: 85 V - 254 V ac
Bezpieczniki:
115 V: 4 A, wolnoprzełączające, 5 x 20 mm.
230 V: 2 A z wolnym wydmuchem, 5 x 20 mm
Moc znamionowa: 75 W

15

Połączenie z masą odniesienia
Generator musi być podłączony do płaszczyzny uziemienia odniesienia zestawu testowego. Połączenie z tyłu
generatora
jest alternatywą dla punktu uziemienia na panelu przednim.
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Włączenie zasilania generatora burst NX8
Około 3-4 sekundy po włączeniu zasilania generator przez kilka sekund będzie napędzał wentylator z pełną
prędkością. Następnie wentylator powraca do regulacji prędkości w zależności od temperatury.
Uruchomienie systemu
Po wyświetleniu ekranu powitalnego oprogramowanie
skanuje sprzęt w celu wyszukania wszystkich
istniejących zjawisk wewnętrznych i urządzeń
zewnętrznych.
Lista pokazuje i wyszczególnia wszystkie wykryte
moduły.

Ekran główny po uruchomieniu komputera
Na ekranie głównym są wyświetlane wszystkie
wykryte symbole zjawisk wraz z ich kolorem.
Kolejne kroki:
1.

Menu / EUT dla
- Konfiguracja EUT

2. Menu / Konfiguracja dla - Ustawienia
systemu Ustawienia sprzęgła zewnętrznego

6.9.

Jak używać programu burst NX8

Patrz Rozdział 12: "Jak korzystać z urządzenia NextGen".

1.10

32 / 98

AMETEK CTS
7.

Skrócona instrukcja obsługi - Generatory pojedynczych impulsów

Skrócona instrukcja obsługi vsurge NX8.x/NX15/NX20
Nie należy wyrzucać materiałów opakowaniowych. Opakowanie należy zachować na wypadek konieczności zwrotu
instrumentu lub jego akcesoriów do centrum serwisowego AMETEK CTS w celu naprawy lub kalibracji.

UWAGA
7.1.

Zakres dostawy vsurge NX8.x

Korzystając z poniższej listy, sprawdź, czy wszystkie zamówione elementy zostały dostarczone:

Poz
ycja
1

Nazwa

Uwaga

vsurge NX8.1/NX8.2

vsurge NX8.1/NX8.2 generator

2

Kable połączeniowe
#1006057 (czerwony)
#1006058 (czarny)

2 kable połączeniowe, 2 m, jednostronnie otwarte
Złącze: Rozszerzony bezpieczny wtyk bananowy,
4 mm

3

Zasilanie Kabel
sieciowy

Zasilanie Kabel sieciowy
- Złącza z kodem kraju

4

SCTTC
#112801

Złącze obwodu bezpieczeństwa (Sys. Link)
Zwarcie w blokadzie

5

SWL AD
#111241

Adapter lampy ostrzegawczej

6

Kabel Ethernet
#1004402

Skrosowany kabel sieciowy Ethernet
RJ45, 5 m

7

Chusteczki
czyszczące

8

Podręcznik
bezpieczeństwa

Podręcznik bezpieczeństwa
Seria 200 / 500 /NX

9

Karta pamięci USB

Podręcznik i pliki SW na karcie pamięci USB

10

Podręcznik
użytkownika

Instrukcja obsługi (plik pdf na karcie pamięci USB)

11

iec.control
Oprogramowanie
Licencja na
oprogramowanie

Oprogramowanie iec.control, (na karcie pamięci)

12

Zdjęcie

Tylko w przypadku zamówienia na arkuszu
licencyjnym
- UOC Optolink Konwerter USB na LWL
- Kabel światłowodowy 5 m
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7.2.
Zakres dostawy vsurge NX15
Korzystając z poniższej listy, należy sprawdzić, czy wszystkie zamówione elementy zostały dostarczone:
Pozy
cja
1

Nazwa

Uwaga

vsurge NX15

vsurge NX15 generator

2

Kable połączeniowe

2 kable połączeniowe, 2 m, jednostronnie otwarte
Złącze: HIVOLT HC52P (odpowiednie dla maks. 20 kV)

3

Zasilanie Kabel
sieciowy

Zasilanie Kabel sieciowy
- Złącza z kodem kraju

4

SCT

Złącze obwodu bezpieczeństwa (Sys. Link)
Zwarcie w blokadzie

5

SWL AD

Adapter lampy ostrzegawczej

6

Chusteczki czyszczące

7

Podręcznik
bezpieczeństwa

Podręcznik bezpieczeństwa
Seria 200 / 500 /NX

8

Karta pamięci USB

Podręcznik i pliki SW na karcie pamięci USB

9

Podręcznik
użytkownika

Instrukcja obsługi (plik pdf na karcie pamięci USB)

7.3.

Zdjęcie

Akcesoria vsurge NX8.x/NX15

W przypadku zamówienia dodatkowego wyposażenia należy zapoznać się z instrukcjami obsługi tych urządzeń.
Nazwa

Uwaga

SLC xxx

Kabel Sys Link o różnej długości

UOC

Konwerter USB Opt Link (USB na LWL)
Kabel światłowodowy, 5 m

Zdjęcie

Uwaga:
Łącze USB Opt jest zawarte w licencji oprogramowania
(iec.control 1-NX).
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Opcje vsurge NX15

Nazwa

Uwaga

SCC AD

Adapter obwodu bezpieczeństwa (Sys. Link)
Zwarcie w blokadzie

ESS 1

ESS 1 Blokada dla systemu NX
Odłącza wysokie napięcie i zasilanie EUT

7.5.

Zdjęcie

Zakres dostawy vsurge NX20

Korzystając z poniższej listy, sprawdź, czy wszystkie zamówione elementy zostały dostarczone:
Pozy
cja
1

Nazwa

Uwaga

vsurge NX20

Generator vsurge NX20 do
testowania paneli słonecznych

2

Zasilanie Kabel
sieciowy

Zasilanie Kabel sieciowy
- Złącza z kodem kraju

3

STC

Złącze obwodu bezpieczeństwa (Sys. Link)
Zwarcie w blokadzie

4

SWL AD

Adapter lampy ostrzegawczej

5

ZESTAW PCV 1

6

Chusteczki czyszczące

Zestaw do impulsowego łączenia napięć 1 (obudowa +
PCV AD1 + kabel)

7

Podręcznik
bezpieczeństwa

Podręcznik bezpieczeństwa
Seria 200 / 500 /NX

8

Karta pamięci USB

Podręcznik i pliki SW na karcie pamięci USB

9

Podręcznik
użytkownika

Instrukcja obsługi (plik pdf na karcie pamięci USB)

7.6.

Zdjęcie

Akcesoria vsurge NX20

W przypadku zamówienia dodatkowego wyposażenia należy zapoznać się z instrukcjami obsługi tych urządzeń.
Nazwa

Uwaga

SLC xxx

Kabel Sys Link o różnej długości

UOC

Konwerter łącza optycznego USB (USB na LWL)
Kabel światłowodowy, 5 m

Zdjęcie

Uwaga:
Łącze USB Opt jest dołączone do licencji oprogramowania
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Opcje w porównaniu z modelem NX20

Nazwa

Uwaga

PVV POLE 1

Pulse Verification Voltage Surge Box do weryfikacji vsurge
NX20 zawierający 11 różnych wartości kondensatorów: 22,5nF,
27,5nF, 32,5nF, 37,5nF, 45nF, 55nF, 67,5nF, 85nF, 105nF,
127,5nF, 155nF

SCC AD

Adapter obwodu bezpieczeństwa (Sys. Link)
Zwarcie w blokadzie

ESS 1

ESS 1 Blokada dla systemu NX
Odłącza wysokie napięcie i zasilanie EUT

7.7.

Zdjęcie

Uziemienie i podłączenie zasilania

Konieczne są dwa niezależne połączenia uziemiające - jedno dla systemu testowego i jedno dla EUT. Muszą one być
podłączone do lokalnej instalacji stałej lub do stałego, trwałego przewodu uziemiającego. Aby uniknąć porażenia prądem
elektrycznym, należy podłączyć ochronny przewód uziemiający kabla zasilającego do uziemienia.

Masa systemu (GND)
System jest połączony z masą (GND) przez przewód uziemiający podłączonego kabla zasilania sieciowego generatora i
zasilania EUT. W celu uniknięcia zakłóceń w innych obszarach przydatne może być poprowadzenie oddzielnego przewodu
GND od referencyjnej płaszczyzny GND do punktu uziemienia budynku.
EUT GND
Upewnij się, że między EUT a generatorem zapewniona jest niezawodna ścieżka powrotna dla prądu zakłócającego.
Przewód GND od generatora do masy odniesienia 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)
Proponuje się oddzielną ochronę systemu EMC za pomocą filtrów, przekładnika izolacyjnego lub zabezpieczenia przed
prądem uszkodzeniowym, a także innych środków, które mogą być przydatne w instalacji EMC. Zaletą tego rozwiązania jest
oddzielenie systemu EMC od wszystkich innych instalacji.
Najlepszym rozwiązaniem pozwalającym uniknąć niepożądanych zakłóceń przewodzonych i promieniowanych do innych
obszarów może być ekranowane pomieszczenie z odpowiednimi filtrami.
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7.7.1. Wyłącznik sieciowy i bezpiecznik
Napięcie zasilania sieciowego podane na aparacie musi być zgodne z lokalnym napięciem zasilania (napięcie sieciowe: 85265 Vac, zasilacz uniwersalny, częstotliwość sieci: 50-60 Hz).
Nie należy zastępować dostarczonego przewodu zasilającego o prądzie znamionowym 10 A innym
przewodem o nieodpowiednim rozmiarze.
OSTRZEŻENIE

Aby wymienić bezpiecznik:
1) Odłącz przewód zasilający
2) Wyciągnij uchwyt bezpiecznika z gniazda.
3) Wyjąć uszkodzony bezpiecznik (bezpieczniki)
4) Włóż 1 lub 2 bezpieczniki (4 A / 115 V i 2 A / 230 V
wolnoprzełączające)
5) Wymień oprawkę bezpiecznika
6) Podłącz kabel zasilający do gniazda sieciowego z solidnym
uziemieniem.
7) Włącz system i pracuj zgodnie z instrukcjami podanymi w niniejszej
instrukcji.
7.7.2.

Podłączenie systemu vsurge NX15 do uziemienia odniesienia
Połączenie z masą odniesienia
W przypadku testów na rozrywanie generator musi być umieszczony na
płaszczyźnie odniesienia połączonej z masą.
Niskoindukcyjne, wysokoczęstotliwościowe połączenie uziemienia
między systemem testowym a płaszczyzną odniesienia uziemienia
(GRP) jest niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia testów na
rozrywanie.

Wymiary śruby uziemiającej:
Śruby:
Metryczne M4,
Odległość: 10,1 mm x 11 mm
Wtyczka:
wtyczka bananowa,∅ 4 mm
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Układ bezpieczeństwa, światła ostrzegawcze

Obwód bezpieczeństwa i lampy ostrzegawcze znajdują się na każdym końcu łącza Sys. Każdy koniec łącza Sys.Link jest
zakończony adapterem.
Obwód bezpieczeństwa
Pozycja wtyczki: SYS.LINK IN vsurge NX
generator
Złącze:
2 styki śrubowe IN, OUT
Pin Sys Link:
7, 16
Działanie: zwarty obwód zamknięty = działanie
zwarcie otwarte = brak
działania
Poziom napięcia:
24 VDC (zasilanie
wewnętrzne)

Lampa ostrzegawcza
Pozycja wtyczki: SYS.LINK OUT Ostatnie
urządzenie z łańcucha daisy
chain
Złącze:
2 styki śrubowe IN, OUT
Pin Łącze systemowe:
8, 17
Działanie:
styk bezpotencjałowy otwarty
= system nie działa (zielony
) zamknięty = system działa
(czerwony)
Poziom napięcia:
60 V, maks. 2 A
(zasilanie zewnętrzne)

Ważne dla działania
Podłącz dostarczony zacisk obwodu bezpieczeństwa STC lub
adapter obwodu bezpieczeństwa SCC AD do wtyczki SYSLINK.
Generator vsurge NX15 nie rozpocznie żadnego testu, jeśli obwód
bezpieczeństwa nie jest podłączony i zamknięty.
WAŻNE

UWAGA: Zwarcie jest już wykonane na dostarczonym adapterze
obwodu bezpieczeństwa SCC AD.
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Obwód bezpieczeństwa

Obwód bezpieczeństwa blokuje system i umożliwia
generowanie impulsów wysokiego napięcia w generatorach.
Projekt
Każde urządzenie, które ma wewnętrzną jednostkę
wysokiego napięcia, zawiera obwód bezpieczeństwa.
Obwód bezpieczeństwa działa jak "obwód z otwartym
kolektorem", w którym zewnętrzna pętla bezpieczeństwa
musi być zamknięta, aby możliwe było załączenie wysokiego
napięcia.
Obwód bezpieczeństwa zamknięty
Urządzenie będzie generować impulsy wysokiego napięcia
po uruchomieniu
Otwarty obwód bezpieczeństwa
Urządzenie wyłącza wysokie napięcie i rozładowuje obwód
wysokiego napięcia w ciągu ok. 7 sekund.

7.8.2.

Lampa ostrzegawcza

Lampa ostrzegawcza zapewnia styk beznapięciowy, który
sygnalizuje stan systemu generatora.
Projekt
Każde urządzenie z funkcją lampy ostrzegawczej może
zwierać styk lampy ostrzegawczej. Zewnętrzny zasilany
przekaźnik maks. 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
Status: CZERWONA lampka, zasilanie na wyjściu EUT,
Wysokie napięcie może być "włączone".
Przełącznik świateł ostrzegawczych otwarty (zielony):
- Obwód bezpieczeństwa jest otwarty i/lub
- TEST ON jest wyłączony Generator jest wyłączony.
Stan: ZIELONA lampka, brak zagrożenia, wysokie napięcie
jest wyłączone.
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Widok z przodu vsurge NX8.x

1
Aktywne wskazanie
2
Wejście USB (pamięć
przenośna)
3
Ekran dotykowy
4
Powrót
5
Pokrętło
(Inc. / Dec /Enter)

6
7
8
9
10

"Test On"
11 Pasek LED sygnalizujący
Start / Pauza / Stop
napięcie ładowania
12 Wyjście wysokie/niskie
CRO I (nieużywany)
CRO V
CRO Wyjście wyzwalające↑ 5V

1

ACTIVE
Wskazuje, że to urządzenie jest aktywne.

2

Wejście USB (Memory Stick)
Wtyk wejściowy dla pamięci przenośnej do eksportu/importu raportów z testów lub plików testów i linków. Z tego
portu użytkownik może załadować obrazy ustawień, aktualizacje i inne pliki do generatora vsurge NX8.x.

3

Ekran dotykowy i interfejs użytkownika
Użytkownik steruje urządzeniem za pomocą pojemnościowego ekranu dotykowego o przekątnej 7".
Wyświetlacz wskazuje stan generatora i urządzeń testowych.

4

Przycisk WSTECZ
- Powrót z zatrzymanego testu do ekranu wprowadzania danych.
- Ten sam efekt uzyskasz, przesuwając dwoma palcami po ekranie od prawej do lewej strony

5

Kółko (Inc. / Dec / Enter)
Obracanie powoduje zwiększanie lub zmniejszanie wybranego parametru. Naciśnięcie powoduje zmianę
cyfry i przytrzymanie wartości numerycznej lub wybór z listy parametrów. Naciśnij, aby zmienić zakres
regulacji. Wybrany zakres zostanie na krótko wyświetlony obok wybranego parametru. Naciśnij i
przytrzymaj, aby "wyzerować" najbliższy zakres.

6

Test włączony
Po naciśnięciu przycisku "Test włączony" następuje wykonanie funkcji:
- Włączyć zasilacz wysokiego napięcia; zasilacz jest gotowy do uruchomienia.
- Włącza zasilanie zasilacza testowego EUT (tylko z wbudowanym modułem Power Fail).

7

Przycisk START / PAUZA / STOP
- Zielony wskaźnik: Rozpoczęcie lub kontynuacja testu.
- Pomarańczowe wskazanie: Wstrzymanie trwającego testu
- Czerwony wskaźnik: Zatrzymanie trwającego lub wstrzymanego testu.

8

CRO I (nieużywane)
Wyjście to nie jest używane w tym modelu, ponieważ sieć kształtująca impulsy jest przełączana w zależności od
poziomu.
9

CRO V
Na wyjściu BNC można zmierzyć impuls napięcia generatora oddzielony galwanicznie. Wyjście to może być
wykorzystane do szybkiego przeglądu sytuacji. W celu uzyskania dokładnych pomiarów należy użyć
zewnętrznych urządzeń pomiarowych. Impedancja przyrządu pomiarowego: >1MΩ. Maks. napięcie wyjściowe: 10V± 10% przy napięciu impulsowym 8 kV.
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1
Aktywne wskazanie
2
Wejście USB (pamięć
przenośna)
3
Ekran dotykowy
4
Powrót
5
Pokrętło
(Inc. / Dec /Enter)

Skrócona instrukcja obsługi - Generatory pojedynczych impulsów

6
7
8
9
10

"Test On"
11 Pasek LED sygnalizujący
Start / Pauza / Stop
napięcie ładowania
12 Wyjście wysokie/niskie
CRO I (nieużywany)
CRO V
CRO Wyjście wyzwalające↑ 5V

10

BNC - wyzwalanie CRO
Na wyjściu BNC można sprawdzić wyzwalanie generatora za pomocą lunety (prostokątne +5 V).

11

Listwa LED
Wskazuje ładowanie wewnętrznego kondensatora impulsowego.

12

Wyjście wysokie/niskie
Wyjście impulsowe 500 - 8.000 V, impedancja 500 Ohm
Złącze: Rozszerzony bezpieczny wtyk bananowy, 4 mm
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Widok z tyłu vsurge NX8.x

1
2
3
4
5

Uziemienie odniesienia
Wentylator
Włącznik zasilania
Wejście sieciowe
Wejście wyzwalacza
zewnętrznego

6
7
8
9
10

Wejście synchronizacji
Wyjście łącza systemowego
Interfejs Ethernet
Interfejs Opto Link
Niepowodzenie, EUT 1, EUT2

11 Sys Link IN
12 Interfejs USB B
13 Interfejs USB A

1

Złącze uziemienia odniesienia
Generator musi być podłączony do płaszczyzny uziemienia odniesienia zestawu testowego. Połączenie w tylnej
części generatora jest alternatywą dla punktu uziemienia na panelu przednim.

2

Wentylacja
Wentylator z regulacją mocy służy do chłodzenia generatora vsurge NX8.x. Podczas większości zastosowań
wentylator pracuje ze zmienną prędkością w zależności od zapotrzebowania na chłodzenie.
Po długotrwałych testach generator powinien pracować jeszcze przez kilka minut w celu schłodzenia systemu.

3

Włącznik zasilania
Wyłącznik jest częścią filtra sieciowego. Bezpieczniki sieciowe są częścią filtra. (230V / 2A i 115V / 4A)

4

Wejście sieciowe i bezpiecznik
Wejście sieciowe do zasilania generatora.
Napięcie wejściowe:
85 V - 254 V ac
Bezpieczniki:
115 V: 4 A, wolnoprzełączające, 5 x 20 mm.
230 V: 2 A z wolnym wydmuchem, 5 x 20 mm

5

Wyzwalacz zewnętrzny IN
Wyzwolenie może nastąpić w wyniku pojedynczego zdarzenia, wybuchu, przepięcia lub spadku napięcia.
Poziom wyzwalania 5 V dodatni.
Złącze BNC
50 Ω
Wejście cyfrowe (0 - 5 V)
Dodatnie nachylenie
Poziom wyzwalania:
2,5 V +/-1 V
Maks. napięcie wejściowe:
+24 V

6

Wejście SYNC (zewnętrzne)
Wejście synchronizacji zewnętrznej służące do synchronizacji impulsu generatora z tym sygnałem.
Zakres sygnału wejściowego: 10 V - 690 V.15 Hz do 500 Hz
Dla każdego testu z synchronizacją generator mierzy częstotliwość. Jeśli nie zostanie wykryty żaden sygnał,
zostanie wyświetlone okno z propozycją kontynuowania pracy w trybie asynchronicznym.
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1
2
3
4
5

Uziemienie odniesienia
Wentylator
Włącznik zasilania
Wejście sieciowe
Wejście wyzwalacza
zewnętrznego

Skrócona instrukcja obsługi - Generatory pojedynczych impulsów

6
7
8
9
10

Wejście synchronizacji
Wyjście łącza systemowego
Interfejs Ethernet
Interfejs Opto Link
Niepowodzenie, EUT 1, EUT2

11 Sys Link IN
12 Interfejs USB B
13 Interfejs USB A

7

Wyjście łącza systemowego
Sys link to wewnętrzna magistrala sterująca podłączonymi urządzeniami vsurge NX8.x. Magistrala sys link jest
okablowana w postaci łańcucha daisy chain i służy do szeregowego łączenia urządzeń. Magistrala zawiera 26biegunowe złącze o dużej gęstości. Port ten jest zakończony adapterem SWL AD (Safety Warning Lamp
Adapter).

8

Interfejs Ethernet
Interfejs Ethernet do zdalnego sterowania z komputera zewnętrznego.

9

Interfejs Opto Link
Interfejs optyczny do zdalnego sterowania z komputera zewnętrznego Interfejs USB

10

Nieudane wejście EUT 1, EUT 2
Programowalne wejście monitoruje zdarzenia awarii. Możliwe ustawienia wejścia: Powiadomienie, Stop,
Przerwa lub Wyłączone.
Sygnał wejściowy: 5 V, poz. nachylenia
Maks. napięcie wejściowe: +24 V

11

Sys Link IN
Sys link to wewnętrzna magistrala sterująca podłączonymi urządzeniami vsurge NX8.x. Magistrala sys link jest
okablowana w postaci łańcucha daisy chain i służy do szeregowego łączenia urządzeń. Magistrala zawiera 26biegunowe złącza o dużej gęstości. Ten port jest zakończony adapterem obwodu bezpieczeństwa SSC AD ze
zwarciem.

12

Interfejs USB (do celów serwisowych)
Interfejs USB Złącze "USB B" do celów serwisowych z komputerem zewnętrznym.

13

Złącze USB
Złącze USB "USB A", takie samo jak wejście USB z przodu.
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Włączenie generatora vsurge NX8.x
Około 3-4 sekundy po włączeniu zasilania generator przez kilka sekund będzie napędzał wentylator z pełną
prędkością. Następnie wentylator powraca do regulacji prędkości w zależności od temperatury.
Uruchomienie systemu
Po wyświetleniu ekranu powitalnego oprogramowanie
skanuje sprzęt w celu wyszukania wszystkich
istniejących zjawisk wewnętrznych i urządzeń
zewnętrznych.
Lista pokazuje i wyszczególnia wszystkie wykryte
moduły.

Strona główna
Powrót do ekranu głównego
Pomoc
W celu uzyskania krótkich informacji na temat działania generatora serii
NX należy zapoznać się z Podręcznikiem szybkiego startu.
Ustawienia menu:
Otwiera menu ustawień ogólnych.
Łącze testoweKonfiguracja
procedur łącza testowego
ManagerTest zarządzanie plikami do konfiguracji biblioteki testowej
EUKonfiguracja
EUT i zasilania EUT
KonfiguracjaOgólna
konfiguracja vsurge NX8.x i konfiguracja
pomocniczych urządzeń testowych
ModułyLista wszystkich dostępnych modułów impulsowych
InformacjeNazwa urządzenia , wersja oprogramowania i
oprogramowania sprzętowego, adres przedstawiciela
Procedury testowe
Dotknij obszaru nazwy w celu wybrania i załadowania testu.
Szybki start:
Normy:
Testy rozszerzone:
Testy użytkownika:
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Widok z przodu vsurge NX15

1 Aktywne wskazanie
2 Wejście USB (pamięć
przenośna)
3 Ekran dotykowy
4 Back
5 Pokrętło
(Inc. / Dec /Enter)

6 "Test On"
7 Start / Pauza / Stop
8 CRO I (przepięcie)
9 CRO V (przepięcie)
10 CRO Wyjście wyzwalające↑ 5V

11 LED pasek napięcia ładowania
12 Wysokie/niskie wyjście

1

ACTIVE
Wskazuje, że to urządzenie jest aktywne.

2

Wejście USB (Memory Stick)
Wtyk wejściowy dla pamięci przenośnej do eksportu/importu raportów z testów lub plików testów i linków. Z tego portu
użytkownik może załadować do generatora vsurge NX15 obrazy ustawień, aktualizacje i inne pliki.

3

Ekran dotykowy i interfejs użytkownika
Użytkownik steruje urządzeniem za pomocą pojemnościowego ekranu dotykowego o przekątnej 7". Wyświetlacz wskazuje
stan generatora i urządzeń testowych.

4

Przycisk BACK
- Powrót z zatrzymanego testu do ekranu wprowadzania danych.
- Ten sam efekt uzyskasz, przesuwając dwoma palcami po ekranie od prawej do lewej strony
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1Aktywne
wskazanie
2Wejście USB
(pamięć przenośna)
3Ekran dotykowy
4Back
5Pokrętło
(Inc. / Dec /Enter)
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6
" Test On"
7Start / Pauza / Stop
8CRO I (przepięcie)
9
CRO V (przepięcie)
10CRO Wyjście wyzwalające↑ 5V

11LED pasek napięcia ładowania
12Wysokie/niskie wyjście

5

Kółko (Inc. / Dec / Enter)
Obracanie powoduje zwiększanie lub zmniejszanie wybranego parametru. Naciśnięcie powoduje zmianę cyfry i
przytrzymanie wartości numerycznej lub wybór z listy parametrów. Naciśnij, aby zmienić zakres regulacji. Wybrany
zakres zostanie na krótko wyświetlony obok wybranego parametru. Naciśnij i przytrzymaj, aby "wyzerować" najbliższy
zakres.

6

Test włączony
Po naciśnięciu przycisku "Test włączony" następuje wykonanie funkcji:
- Włączyć zasilacz wysokiego napięcia; zasilacz jest gotowy do uruchomienia.
- Włącza zasilanie zasilacza testowego EUT (tylko z wbudowanym modułem Power Fail).

7

PrzyciskSTART / PAUZA / STOP
- Zielony wskaźnik: Rozpoczęcie lub kontynuacja testu.
- Pomarańczowe wskazanie: Wstrzymanie trwającego testu
- Czerwony wskaźnik: Zatrzymanie trwającego lub wstrzymanego testu.

8

CRO I (przepięcie)
Na wyjściu BNC można mierzyć impulsy prądowe (udary) generatora oddzielone galwanicznie. Wyjście to może być
używane do szybkiego przeglądu sytuacji. W celu uzyskania dokładnych pomiarów należy użyć zewnętrznych urządzeń
pomiarowych. Przyrząd do pomiaru impedancji: >1MΩ.
- Maks. napięcie wyjściowe: 10V± 10% przy prądzie wyjściowym 375 A (Z = 40 Ohm)
10V± 10% przy prądzie wyjściowym 300 A (Z = 50 Ohm)
10V± 10% przy prądzie wyjściowym 30 A (Z = 500 Ohm)
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9

CRO V (przepięcie)
Na wyjściu BNC można mierzyć impulsy napięcia (przepięcia) generatora oddzielone galwanicznie. Wyjście to może być
wykorzystane do szybkiego przeglądu sytuacji. W celu uzyskania dokładnych pomiarów należy użyć zewnętrznych urządzeń
pomiarowych. Impedancja przyrządu pomiarowego: >1MΩ. Maks. napięcie wyjściowe: 10V± 10% przy napięciu impulsowym 15 kV.

10

BNC - wyzwalanie CRO
Na wyjściu BNC można sprawdzić wyzwalanie generatora za pomocą lunety (prostokątne +5 V).

11

LED bar
Wskazuje ładowanie wewnętrznego kondensatora impulsowego.

12

Wysokie/niskie wyjście
Wyjście impulsowe 500 - 15 000 V, impedancja 40, 50 i 500 Ω (do wyboru).
Złącze: HIVOLT HC52RB (odpowiednie dla maks. 20 kV)
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Widok z tyłu vsurge NX15

1 Złącze uziemienia odniesienia
2 Wentylator
3 Włącznik zasilania
4 Wejście sieciowe
5 Wejście wyzwalacza zewnętrznego

6 Wejście synchronizacji
7 Wyjście łącza systemowego
8 Interfejs Ethernet
9 Interfejs Opto Link
10 Niepowodzenie, EUT 1, EUT2

11 Sys Link IN
12 Interfejs USB B
13 Interfejs USB A

1

Złącze uziemienia odniesienia
Generator musi być podłączony do płaszczyzny uziemienia odniesienia zestawu testowego. Połączenie w tylnej części
generatora jest alternatywą dla punktu uziemienia na panelu przednim.

2

Wentylacja
Wentylator z regulacją mocy służy do chłodzenia generatora vsurge NX15. Podczas większości zastosowań wentylator
pracuje ze zmienną prędkością w zależności od zapotrzebowania na chłodzenie.
Po długotrwałych testach generator powinien pracować jeszcze przez kilka minut w celu schłodzenia systemu.

3

Przełącznik zasilania
Wyłącznik jest częścią filtra sieciowego. Bezpieczniki sieciowe są częścią filtra. (230V / 2A i 115V / 4A)

4

Wejście zasilania i bezpiecznik
Wejście sieciowe do zasilania generatora.
Napięcie wejściowe: 85 V - 254 V ac
Bezpieczniki:
115 V: 4 A, wolnoprzełączające, 5 x 20 mm.
230 V: 2 A z wolnym wydmuchem, 5 x 20 mm

5

Wyzwalacz zewnętrzny IN
Wyzwolenie może nastąpić w wyniku pojedynczego zdarzenia, wybuchu, przepięcia lub spadku napięcia. Poziom
wyzwalania 5 V dodatni.
Złącze BNC
50 Ω
Wejście cyfrowe
(0 - 5 V)
Dodatnie nachylenie
Poziom wyzwalania:
2,5 V +/-1 V
Maks. napięcie wejściowe: +24 V
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1 Złącze uziemienia odniesienia
2 Wentylator
3 Włącznik zasilania
4 Wejście sieciowe
5 Wejście wyzwalacza zewnętrznego

Skrócona instrukcja obsługi - Generatory pojedynczych impulsów

6 Wejście synchronizacji
7 Wyjście łącza systemowego
8 Interfejs Ethernet
9 Interfejs Opto Link
10 Niepowodzenie, EUT 1, EUT2

11 Sys Link IN
12 Interfejs USB B
13 Interfejs USB A

6

Wejście SYNC (zewnętrzne)
Wejście synchronizacji zewnętrznej służące do synchronizacji impulsu generatora z tym sygnałem.
Zakres sygnału wejściowego: 10 V - 690 V.15 Hz do 500 Hz
Dla każdego testu z synchronizacją generator mierzy częstotliwość. Jeśli nie zostanie wykryty żaden sygnał, zostanie
wyświetlone okno z propozycją kontynuowania pracy w trybie asynchronicznym.

7

Sys Link OUT
Sys link to wewnętrzna magistrala sterująca podłączonymi urządzeniami vsurge NX. Sys link jest przewodową magistralą do
szeregowego łączenia urządzeń. Magistrala zawiera 26-biegunowe złącze o dużej gęstości. Port ten jest zakończony
adapterem SWL AD (Safety Warning Lamp Adapter).

8

Interfejs Ethernet
Interfejs Ethernet do zdalnego sterowania z komputera zewnętrznego.

9

Interfejs łącza Opto Link
Interfejs optyczny do zdalnego sterowania z komputera zewnętrznego Interfejs USB

10

Nieudane wejście EUT 1, EUT 2
Programowalne wejście monitoruje zdarzenia awarii. Możliwe ustawienia wejścia: Powiadomienie, Stop, Przerwa lub
Wyłączone.
Sygnał wejściowy:
5 V poz. zboczaMaxNapięcie wejściowe:
+24 V

WORK IN PROGRESS
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1Złącze uziemienia odniesienia
2Wentylator
3 Włącznik zasilania
4 Wejście sieciowe
5 Wejście wyzwalacza
zewnętrznego

Skrócona instrukcja obsługi - Generatory pojedynczych impulsów

6
7
8
9
10

Wejście synchronizacji
Wyjście łącza systemowego
Interfejs Ethernet
Interfejs Opto Link
Niepowodzenie, EUT 1, EUT2

11 Sys Link IN
12 Interfejs USB B
13 Interfejs USB A

11Sys Link IN
Sys link to wewnętrzna magistrala sterująca podłączonymi urządzeniami vsurge NX. Sys link jest przewodową magistralą do
szeregowego łączenia urządzeń. Magistrala zawiera 26-biegunowe złącza o dużej gęstości. Port ten jest zakończony
adapterem obwodu bezpieczeństwa SSC AD ze zwarciem.
12Złącze USB
(do celów serwisowych)
Interfejs USB Złącze "USB B" do celów serwisowych z komputerem zewnętrznym.
13Złącze USB
Złącze USB "USB A", takie samo jak wejście USB z przodu.
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Skrócona instrukcja obsługi - Generatory pojedynczych impulsów

Włączenie zasilania generatora vsurge NX15
Około 3-4 sekundy po włączeniu zasilania generator przez kilka sekund będzie napędzał wentylator z pełną
prędkością. Następnie wentylator powraca do regulacji prędkości w zależności od temperatury.
Uruchomienie systemu
Po wyświetleniu ekranu powitalnego oprogramowanie
skanuje sprzęt w celu wyszukania wszystkich
istniejących zjawisk wewnętrznych i urządzeń
zewnętrznych.
Lista pokazuje i wyszczególnia wszystkie wykryte
moduły.

Menu główne

7.15.

Jak używać vsurge NX8.x/NX15

Patrz Rozdział 12: "Jak korzystać z urządzenia NextGen".
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Skrócona instrukcja obsługi - Generatory pojedynczych impulsów

Widok z przodu vsurge NX20

1 Aktywne wskazanie
2 Wejście USB (pamięć
przenośna)
3 Ekran dotykowy
4 Back
5 Pokrętło (Inc. / Dec /Enter)

6 "Test On"
7 Start / Pauza / Stop
8 CRO I (przepięcie)
9 CRO U (przepięcie)
10 CRO Wyjście wyzwalające↑ 5V

11 LED pasek napięcia ładowania
12 EUT zasilanie testowe
13 Wybór biegunowości
14 Wybór zakresu
15 Zwarcie dla zakresu obciążenia

1

ACTIVE
Wskazuje, że urządzenie jest aktywne.

2

Wejście USB (Memory Stick)
Wtyk wejściowy dla pamięci przenośnej do eksportu/importu raportów z testów lub plików testów i łączy. Z tego portu
użytkownik może ładować do generatora Vsurge NX20 obrazy konfiguracji, aktualizacje i inne pliki.

3

Ekran dotykowy i interfejs użytkownika
Użytkownik steruje urządzeniem za pomocą pojemnościowego ekranu dotykowego o przekątnej 7 cali. Wyświetlacz
wskazuje stan generatora i urządzeń testowych.

4

Przycisk BACK
- Powrót z zatrzymanego testu do ekranu wprowadzania danych.
- Ten sam efekt uzyskasz, przesuwając dwoma palcami po ekranie od prawej do lewej strony

5

Kółko (Inc. / Dec / Enter)
Obracanie powoduje zwiększanie lub zmniejszanie wybranego parametru. Naciśnięcie powoduje zmianę cyfry i
przytrzymanie wartości numerycznej lub wybór z listy parametrów. Naciśnij, aby zmienić zakres regulacji. Wybrany
zakres zostanie na krótko wyświetlony obok wybranego parametru. Naciśnij i przytrzymaj, aby "wyzerować" najbliższy
zakres.

6

Test włączony
Po naciśnięciu przycisku "Test włączony" następuje wykonanie funkcji:
- Włączyć zasilacz wysokiego napięcia; zasilacz jest gotowy do uruchomienia.
- Włącza zasilanie zasilacza testowego EUT (tylko z wbudowanym modułem Power Fail).
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1 Aktywne wskazanie
2 Wejście USB (pamięć
przenośna)
3 Ekran dotykowy
4 Back
5 Pokrętło (Inc. / Dec /Enter)

Skrócona instrukcja obsługi - Generatory pojedynczych impulsów

6 "Test On"
7 Start / Pauza / Stop
8 CRO I (przepięcie)
9 CRO U (przepięcie)
10 CRO Wyjście wyzwalające↑ 5V

11 LED pasek napięcia ładowania
12 EUT zasilanie testowe
13 Wybór biegunowości
14 Wybór zakresu
15 Zwarcie dla zakresu obciążenia

7

PrzyciskSTART / PAUZA / STOP
- Zielony wskaźnik: Rozpoczęcie lub kontynuacja testu.
- Pomarańczowe wskazanie: Wstrzymanie trwającego testu
- Czerwony wskaźnik: Zatrzymanie trwającego lub wstrzymanego testu.

8

CRO I (przepięcie)
Na wyjściu BNC można mierzyć impulsy prądowe (udary) generatora oddzielone galwanicznie. Wyjście to może być
wykorzystane do szybkiego przeglądu sytuacji. W celu uzyskania dokładnych pomiarów należy użyć zewnętrznych urządzeń
pomiarowych. Impedancja przyrządu pomiarowego: >1MΩ. Maks. napięcie wyjściowe: 10V± 10% przy prądzie wyjściowym 5,0 kA.

9

CRO U (przepięcie)
Na wyjściu BNC można mierzyć impulsy napięcia (przepięcia) generatora oddzielone galwanicznie. Wyjście to może być
wykorzystane do szybkiego przeglądu sytuacji. W celu uzyskania dokładnych pomiarów należy użyć zewnętrznych urządzeń
pomiarowych. Impedancja przyrządu pomiarowego: >1MΩ. Maks. napięcie wyjściowe: 10V± 10% przy napięciu impulsowym 20 kV.

10

BNC - wyzwalanie CRO
Na wyjściu BNC można sprawdzić wyzwalanie generatora za pomocą lunety (+5 V w kształcie prostokąta).

11

LED bar
Wskazuje ładowanie wewnętrznego kondensatora impulsowego.

12

EUT zasilanie testowe
Wyjście przepięciowe generatora do sieci zasilającej jest częścią generatora. EUT jest zasilany za pomocą bezpiecznych
wtyków bananowych znajdujących się na przednim panelu symulatora.
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1 Aktywne wskazanie
2 Wejście USB (pamięć
przenośna)
3 Ekran dotykowy
4 Back
5 Pokrętło (Inc. / Dec /Enter)

Skrócona instrukcja obsługi - Generatory pojedynczych impulsów

6 "Test On"
7 Start / Pauza / Stop
8 CRO I (przepięcie)
9 CRO U (przepięcie)
10 CRO Wyjście wyzwalające↑ 5V

11 LED pasek napięcia ładowania
12 EUT zasilanie testowe
13 Wybór biegunowości
14 Wybór zakresu
15 Zwarcie dla zakresu obciążenia

13 Wybór biegunowości
Przełącznik 20 kV do wyboru biegunowości. Aby zmienić biegunowość, należy obrócić przełącznik o 90 stopni. Patrz
poniższy rysunek przedstawiający ustawienie biegunowości. Generator automatycznie wykryje wybraną biegunowość.

pozytywny-negatywny
14 Wybór zakresu
Generator oferuje 11 różnych zakresów, z których każdy ma oddzielny obwód wysokiego napięcia umożliwiający
dostosowanie kształtu fali do wydajności modułu fotowoltaicznego. Każdy zakres jest dostosowany do tolerancji czasu
narastania wynoszącej ok.± 20 %. Tak więc w przypadku większości modułów fotowoltaicznych powinno być możliwe
wybranie jednego z dwóch zakresów w celu zminimalizowania przeregulowania.
15 Mostek zwarciowy
dla zakresu obciążenia
Mostek zwarciowy 20 kV do wyboru zakresu obciążenia. Generator przepięć automatycznie wykryje wybrany zakres i
wskaże wybrany zakres mocy PV.

Mostek-połączenie
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Skrócona instrukcja obsługi - Generatory pojedynczych impulsów

Widok z tyłu vsurge NX20

1
2
3
4
5

Złącze uziemienia odniesienia
Wentylator
Wejście sieciowe
Włącznik zasilania
Wyjście DC 0-10V (nieużywane)

6 Monitor V, Monitor I, (nieużywany)
7 Niepowodzenie, EUT 1, EUT2
8 Wejście wyzwalacza
zewnętrznego
9 Sys Link IN
10 Interfejs USB A

11
12
13
14
15

Interfejs USB B
Interfejs Ethernet
Interfejs Opto Link
Wyjście łącza systemowego
Wejście synchronizacji

1

Złącze uziemienia odniesienia
Generator musi być podłączony do płaszczyzny uziemienia odniesienia zestawu testowego. Połączenie w tylnej części
generatora jest alternatywą dla punktu uziemienia na panelu przednim.

2

Wentylacja
Wentylator z regulacją mocy służy do chłodzenia generatora vsurge NX20. Podczas większości zastosowań wentylator
pracuje ze zmienną prędkością w zależności od zapotrzebowania na chłodzenie.
Po długotrwałych testach generator powinien pracować jeszcze przez kilka minut w celu schłodzenia systemu.

3

Wejście Mains
i bezpiecznik
Wejście sieciowe do zasilania generatora.
Napięcie wejściowe: 85 V - 254 V ac
Bezpieczniki:
115 V: 4 A, wolnoprzełączające, 5 x 20 mm.
230 V:
2 A z wolnym wydmuchem, 5 x 20 mm

4

Przełącznik zasilania
Wyłącznik jest częścią filtra sieciowego. Bezpieczniki sieciowe są częścią filtra. (230V / 2A i 115V / 4A)

5

Wyjście DC
0-10 V
Wyjście DC do sterowania nie jest obsługiwane w tym urządzeniu

6

Monitor V i Monitor I (złącze BNC)
Ta funkcja nie jest obsługiwana przez ten generator
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1
2
3
4
5

Złącze uziemienia odniesienia
Wentylator
Wejście sieciowe
Włącznik zasilania
Wyjście DC 0-10V (nieużywane)

Skrócona instrukcja obsługi - Generatory pojedynczych impulsów

6 Monitor V, Monitor I, (nieużywany)
7 Niepowodzenie, EUT 1, EUT2
8 Wejście wyzwalacza
zewnętrznego
9 Sys Link IN
10 Interfejs USB A

11
12
13
14
15

Interfejs USB B
Interfejs Ethernet
Interfejs Opto Link
Wyjście łącza systemowego
Wejście synchronizacji

7

Nieudane wejście EUT 1, EUT 2
Programowalne wejście monitoruje zdarzenia awarii. Możliwe ustawienia wejścia: Powiadomienie, Stop, Przerwa lub
Wyłączone.
Sygnał wejściowy:
5 V poz. zboczaMaxNapięcie wejściowe:
+24 V

8

Wyzwalacz zewnętrzny
Wyzwolenie może nastąpić w wyniku pojedynczego zdarzenia, wybuchu, przepięcia lub spadku napięcia. Poziom
wyzwalania 5 V dodatni.
Złącze BNC
50 Ω
Wejście cyfrowe
(0 - 5 V)
Dodatnie nachylenie
Poziom wyzwalania:
2,5 V +/-1 V
Maks. napięcie wejściowe: +24 V

9

Wejście łącza systemowego
Sys link to wewnętrzna magistrala sterująca podłączonymi urządzeniami vsurge NX. Sys link jest przewodową magistralą do
szeregowego łączenia urządzeń. Magistrala zawiera 26-biegunowe złącza o dużej gęstości. Port ten jest zakończony
adapterem obwodu bezpieczeństwa SSC AD ze zwarciem.
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1
2
3
4
5

Złącze uziemienia odniesienia
Wentylator
Wejście sieciowe
Włącznik zasilania
Wyjście DC 0-10V (nieużywane)

Skrócona instrukcja obsługi - Generatory pojedynczych impulsów

6 Monitor V, Monitor I, (nieużywany)
7 Niepowodzenie, EUT 1, EUT2
8 Wejście wyzwalacza
zewnętrznego
9 Sys Link IN
10 Interfejs USB A

11
12
13
14
15

Interfejs USB B
Interfejs Ethernet
Interfejs Opto Link
Wyjście łącza systemowego
Wejście synchronizacji

10

Złącze USB
Złącze USB "USB A", takie samo jak wejście USB z przodu.

11

Złącze USB
(do celów serwisowych)
Interfejs USB Złącze "USB B" do celów serwisowych z komputerem zewnętrznym.

12

Interfejs Ethernet
Interfejs Ethernet do zdalnego sterowania z komputera zewnętrznego.

13

Opto Link interface
Interfejs optyczny do zdalnego sterowania z komputera zewnętrznego Interfejs USB

14

Wyjście łącza systemowego
Sys link to wewnętrzna magistrala sterująca podłączonymi urządzeniami vsurge NX. Sys link jest przewodową magistralą do
szeregowego łączenia urządzeń. Magistrala zawiera 26-biegunowe złącze o dużej gęstości. Port ten jest zakończony
adapterem SWL AD (Safety Warning Lamp Adapter).

15

Wejście SYNC (zewnętrzne)
Wejście synchronizacji zewnętrznej służące do synchronizacji impulsu generatora z tym sygnałem.
Zakres sygnału wejściowego: 10 V - 690 V.15 Hz do 500 Hz
Dla każdego testu z synchronizacją generator mierzy częstotliwość. Jeśli nie zostanie wykryty żaden sygnał, zostanie
wyświetlone okno z propozycją kontynuowania pracy w trybie asynchronicznym.
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Skrócona instrukcja obsługi - Generatory pojedynczych impulsów

Włączenie generatora vsurge NX20
Około 3-4 sekundy po włączeniu zasilania generator przez kilka sekund będzie napędzał wentylator z pełną
prędkością. Następnie wentylator powraca do regulacji prędkości w zależności od temperatury.
Uruchomienie systemu
Po wyświetleniu ekranu powitalnego oprogramowanie
skanuje sprzęt w celu wyszukania wszystkich
istniejących zjawisk wewnętrznych i urządzeń
zewnętrznych.
Lista pokazuje i wyszczególnia wszystkie wykryte
moduły.

Menu główne

7.19.

Jak korzystać z aparatu vsurge NX20

Patrz Rozdział 12: "Jak korzystać z urządzenia NextGen".
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Skrócona instrukcja obsługi VSS 500N

Przegląd modeli
Nazwa
VSS 500N10
VSS 500N12
VSS 500N12.1
VSS 500N12.2
VSS 500N12.6
VSS 500N12.7

10'000 V
12000 V
12000 V
12000 V
12000 V
12000 V

< 100 ns / > 2 ms
Ri = 1000 Ohm
18 J1 ,2 µs / 50 µs
Ri = 500 Ohm
18 J1 ,2 µs / 50 µs
Ri = 40 Ohm
9 J1
,2 µs / 50 µs
Ri = 40 Ohm
18 J1 ,2 µs / 50 µs
Ri = 50 Ohm
gem. IEC 60950
Ri = (13 + 25) Ohm

8.1.
Zakres dostawy
Korzystając z poniższej listy, sprawdź, czy wszystkie zamówione elementy zostały dostarczone:
Wyposażenie podstawowe
- Generator przepięć VSS 500N12, VSS 500N12.1, VSS 500N12.x lub VSS 500N10
- Kabel zasilający
- Kabel sieciowy do zasilania EUT
- Adapter do kabla zasilającego
- Podręcznik na nośniku pamięci USB
- Instrukcja bezpieczeństwa
Akcesoria i opcje
•

Surge K-VCS-460R / Surge K-VCS-500R
Rezystor zewnętrzny do
- Rozszerzenie generatora przepięć do impedancji 460 Ω lub 500 Ω 1,2/50µs impuls.
- Surge K-VCS-460R12

•

•

kVPart

Nr 107340

Oprogramowanie użytkownika" iec.control "
- Testowanie, analiza i dokumentacja w systemie Windows
- Wersja licencyjna do testowania zgodnie z najbardziej wymagającymi normami
przemysłowymi
- Generator raportów z funkcją eksportu do edytora tekstu
Interfejs optyczny (wbudowany w generatory impulsów ≥ 8 kV)
W celu wyeliminowania zakłóceń EMC, takich jak pętle uziemienia, łącze optyczne
zapewnia separację galwaniczną między generatorem a komputerem do zdalnego
sterowania. - Łącze
światłowodowe i interfejs ze złączem USB A
- Kabel optyczny, długość 3m
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Skrócona instrukcja obsługi - Generatory pojedynczych impulsów

Widok z przodu

1 Wyświetlacz
2 Klawisz funkcyjny
"F1..F7"
3 "TEST WŁĄCZONY"
4 Knob (Inc/Dec)
5 Kursor "←" i "→"

6 Wyjście
7 Usuń się
8 CRO U dla napięcia szczytowego (N12.x)
9 CRO I dla prądu szczytowego (N12.x)
10 Spust CRO

11
12
13

Wskazanie wysokiego
napięcia
Wyjście impulsowe wysokiego
napięcia
Obwód bezpieczeństwa

1

Wyświetlacz
Wyświetlane są wszystkie funkcje i parametry (8 wierszy o maks. 40 znakach).

2

Przyciski funkcyjne "F1..F7"
Parametry i funkcje, wyświetlane w najniższym wierszu, można wybierać za pomocą odpowiedniego przycisku funkcyjnego.

3

Testuj na
Naciśnięcie przycisku "TEST ON" powoduje zainicjowanie procedury testowej z wybranymi wcześniej parametrami.
Czerwona dioda LED sygnalizuje wystąpienie przepięcia.

4

Knob
Pokrętło inkrementuje lub dekrementuje parametry testu za pomocą wartości numerycznej lub wybiera je z listy parametrów.

5

Kursor
Parametry i funkcje mogą być zmieniane w trybie on-line. Wybór tych parametrów jest dokonywany za pomocą kursora
przesuwanego w lewo lub w prawo.

6

EXIT
Naciśnięcie przycisku Zakończ spowoduje zresetowanie oprogramowania układowego. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy nie
jest uruchomiona żadna procedura testowa.

7

ESC
Naciskając przycisk ESC, użytkownik cofa się o jedną stronę w menu.

8

BNC CRO U
Na wyjściu CRO można zmierzyć napięcie impulsu generatora. Poziom ten wynosi 10 V dla impulsu 12 kV.

9

BNC CRO I
Na wyjściu BNC można zmierzyć impuls prądowy generatora. Maks. poziom 10 V. Dodatkowa funkcja ogranicznika prądu
może chronić EUT i zatrzymać procedurę testową. Ogranicznik prądu jest programowalny.

10

BNC Wyzwalacz CRO
Na wyjściu BNC dostępny jest sygnał wyzwalający, który jest zsynchronizowany z generowaniem impulsów.

11

Wskazanie wysokiego napięcia
Ten pasek LED jest wizualnym wskaźnikiem procesu ładowania wysokonapięciowego.

12

Wysokonapięciowe wyjście impulsowe
Generator ma zmienne wyjście wysokiego napięcia, ścieżkę wysokiego i niskiego napięcia. Ścieżka niska może być
podłączona do PE (chassis) w tylnej części generatora.
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Skrócona instrukcja obsługi - Generatory pojedynczych impulsów

Widok z tyłu

1 Wejście SYNC
2 Złącze uziemienia odniesienia
3 Lampka ostrzegawcza połączenia
4 Wentylator
5 Obwód bezpieczeństwa
6 Wyzwalacz zewnętrzny
7 Wyłącznik zasilania, bezpieczniki

8 Przełącznik zasilania 115V / 230V
9 Bezpiecznik zasilacza wysokiego napięcia
10 Interfejs równoległy GPIB / IEEE 488
11 Interfejs Opto Link (USB)
12 Złącze zdalnego sterowania CN
13 FAŁSZ 1 / 2 Wejście

1

Wejście SYNC
Wyzwalanie pojedynczych impulsów przepięciowych może być zsynchronizowane z sygnałem na wejściu
synchronizacyjnym. Zwykle wejście to może być podłączone bezpośrednio do fazy sieci zasilającej. Jeśli nie jest podłączony
żaden sygnał, generator automatycznie pracuje w trybie asynchronicznym.

2

Złącze uziemienia odniesienia
Generator musi być podłączony do płaszczyzny uziemienia odniesienia zestawu testowego.

3

Lampka ostrzegawcza
Dostępny jest styk beznapięciowy (230V 6A) do zewnętrznych sygnałów ostrzegawczych (lampa ostrzegawcza). Sygnał jest
generowany po naciśnięciu przycisku TEST ON.

4

Wentylacja
Po długotrwałych testach generator powinien pracować jeszcze przez kilka minut w celu schłodzenia systemu.

5

Obwód bezpieczeństwa
Test można rozpocząć tylko wtedy, gdy obwód bezpieczeństwa jest zamknięty. Jeśli obwód zostanie otwarty w czasie
trwania testu, symulator zostanie natychmiast wyłączony.

6

Wyzwalacz zewnętrzny
Wyzwolenie może nastąpić po jednym zdarzeniu przejściowym. Poziom wyzwalania 5-15 V dodatni.

7

Przełącznik zasilania
Wyłącznik jest częścią filtra sieciowego. Bezpieczniki sieciowe są częścią filtra. (230V / 2x 1A i 115V / 2x 2A)

8

Wybieracz główny
Wybór napięcia 115 V / 230 V

9

Bezpiecznik zasilacza
wysokiego napięcia
Bezpiecznik "F3" chroni zasilanie wysokonapięciowe. W przypadku gdy nie jest generowane wysokie napięcie, a centrala
działa prawidłowo, należy sprawdzić ten bezpiecznik.
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1 Wejście SYNC
2 Złącze uziemienia odniesienia
3 Lampka ostrzegawcza połączenia
4 Wentylator
5 Obwód bezpieczeństwa
6 Wyzwalacz zewnętrzny
7 Wyłącznik zasilania, bezpieczniki

8 Przełącznik zasilania 115V / 230V
9 Bezpiecznik zasilacza wysokiego napięcia
10 Interfejs równoległy GPIB / IEEE 488
11 Interfejs Opto Link (USB)
12 Złącze zdalnego sterowania CN
13 FAŁSZ 1 / 2 Wejście

10

Interfejs równoległy
GPIB / IEEE 488
Interfejs IEEE 488 z wtyczką IEEE

11

Opto Link Interfejs szeregowy (USB)
- Złącze optycznego interfejsu USB "USB".
Do przesyłania danych dostępny jest optyczny interfejs USB. Wewnętrzny interfejs RS 232 jest konwertowany do standardu
USB. Dlatego użytkownik musi ustawić tę samą szybkość transmisji w urządzeniu i w oprogramowaniu sterującym.
Do zdalnego sterowania należy użyć łącza optoelektrycznego.

12

Złącze zdalnego sterowania CN
Zewnętrzne urządzenia sprzęgające są sterowane za pomocą tego złącza zdalnego sterowania.

13

Wykrywanie błędów FAIL 1 Kontrola EUT (TEST STOP)
Uziemienie tego wejścia spowoduje całkowite przerwanie procedury testu działania. (+15 V do masy) Test musi być
całkowicie ponownie uruchomiony.
Wykrywanie błędów FAIL 2 Kontrola EUT (PAUZA TESTOWA)
Uziemienie tego wejścia spowoduje przerwanie procedury testu działania (+15V do masy). Test będzie kontynuowany, gdy
wejście nie będzie już połączone z masą.

8.4.

Obsługa generatora VSS500N

Symulator VSS500N12.x jest obsługiwany za pomocą prostego systemu sterowania
z menu. Do wyboru parametrów i funkcji służy siedem przycisków funkcyjnych.
Wszystkie funkcje są wyświetlane na wyświetlaczu.
Wybrany parametr miga i można go zmienić, obracając pokrętło (incr./decr.). Przejęcie wartości
wejściowej następuje po około 500 ms czasu przestoju enkodera. Pozwala to operatorowi na krótkie
sprawdzenie poprawności wartości wejściowej.
 :

Cyfrę, która ma zostać zmieniona, można wybrać za pomocą kursora ( ).
- Ustawione wartości są bezpośrednio wyświetlane na ekranie.
- Stan w dolnych wierszach pokazuje pożądany stan po naciśnięciu przycisku funkcyjnego.

ESC

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

EXIT :

Oprogramowanie sprzętowe powróci do ekranu głównego.
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EM TEST

Numer seryjny i numer wersji SWN są wykorzystywane do
celów identyfikowalności. Numery te są podawane w
raportach z badań i certyfikatach kalibracji. Numery te
znajdują się również w raportach z badań generowanych
przez oprogramowanie ISM IEC.

Surge

VSS 500N12
Voltage Simulator
V 2.41

SWN: 001234

Wskaźnik uruchomienia VSS 500N12
8.5.

Struktura menu

Poziom 0...4
Ebene 0

Ebene 1

Main MENU
F1 Voltage Surge

Ebene 2

Surge
F1 Quick Start
F2 User Test Routines

F7 SERVICE

Ebene 3

Quick Start
F1 Start
F2 Change
F3 Continue

Start
Starts the test procure
Change
Parameter can be modified
Continue
Continue the test procedure

Surge User Test Routines
F1 Standard routines
F2 Change V after n by ∆V
F3 Change A after n by ∆A
F4
F5 Change polarity after n

User Test Routines
F1 : F7
Store F1... Store F7

F7 Setup Current
Limiter

Ebene 4

User Test Routines
F1..F7
F1 Start
F2 Change
F3 Continue

Setup Current Limiter
F1 Change current I
Service
F1 Adress
F2 Self test
F3 Setup

8.6.

Setup
F1 Change language
F2 LCD back lighting
F3 Interfaces
F4 Keyboard beeper
F5 Timer

Change language
German or English
LCD back lighting
ON, OFF,Auto
Interfaces
Select all parameters
Keyboard beeper (ON,
OFF)
Timer
Display of overall used test
time

Szybki start

Łatwa i bardzo szybka obsługa wszystkich standardowych funkcji urządzenia. Ostatnie ustawienia symulatora są zapisywane
automatycznie i będą przywoływane po kolejnym wybraniu opcji Quick Start.
Strona 3 (pokaż parametry)
VOLTAGE SURGE
U
= 4000 V
W
+/= +
cpl
rep = 10s
tri
n
= endless

=
=
=

0 grd
/
Auto

Quickstart

START CHANGE
F1

F2

PRINT
F3

F4

F5

F6

F7

Po naciśnięciu przycisku START rozpoczną się procedury testowe.
Po naciśnięciu przycisku ZMIEŃ można zmienić aktualne parametry.
Polecenie PRINT spowoduje utworzenie kopii konfiguracji za pośrednictwem interfejsu szeregowego RS 232.
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Vs
A

Poziom testu
Możliwość wyboru kąta fazowego w celu nałożenia impulsu na sieć zasilającą (tylko z zewnętrzną
siecią CDN)
Polaryzacja generowanego impulsu
Nieużywane w generatorach VSS
Częstotliwość powtarzania generowanych impulsów
Tryb wyzwalania: AUTO, MAN lub EXT
Liczba generowanych impulsów

+/Kpr.
rep (t1)
tri
n

Wszystkie przyciski funkcyjne, z wyjątkiem F2 (wyzwalanie ręczne), powodują zatrzymanie testu.
Strona 4 (początek)
VOLTAGE SURGE
V
= 4000 V
+/= +
rep
= 10 s
n
= endless
Uset = 4000V
STOP
F1

A
cpl
tri

U=
I =

F2

Quickstart
0
grd
/
Auto

=
=
=

+ 2000V
+ 0000A

F3

F4

Counter
0000043

F5

F6

F7

Po naciśnięciu przycisku Start miga wskaźnik napięcia testowego. Użytkownik może zmienić migającą wartość, obracając
pokrętło cyfrowe. Operator może wybrać dowolny parametr, który ma zostać zmieniony, za pomocą przycisków kursora w górę
i w dół.
Wszystkie przyciski funkcyjne z wyjątkiem F2 (MAN TRIGGER) mogą zatrzymać procedurę testową. Zostanie wyświetlone
najnowsze ustawienie.
Naciśnięcie przycisku ESC spowoduje powrót użytkownika do poprzedniego poziomu.
Każde naciśnięcie przycisku funkcyjnego spowoduje wyświetlenie funkcji START, ZMIANA, KONTYNUUJ lub DRUKUJ. F3
spowoduje kontynuację tej samej procedury testowej. Również czas trwania testu będzie kontynuowany. Jeśli użytkownik
wybierze najpierw START, ZMIANA lub DRUKUJ, test zostanie całkowicie zatrzymany.
Strona 4 (Zmiana)
Surge
Voltage
V
Angle
A
Events
n
Repetition rep
V
500
F1

A
0

:
:
:
:

+/+

F2

250V
0 grd
1
1s
coupl
/

F3

F4

rep
4

Quickstart
12000V
360 grd
30000
100s
n
tri
00001 Auto
F5

F6

F7

Dla każdego wybranego parametru wyświetlany jest możliwy zakres.
Wartość, która ma zostać zmieniona, można wybrać za pomocą przycisku funkcyjnego, a następnie zmienić ją za pomocą
pokrętła INC/DECR. Przesuwając kursor, można wybrać cyfrę, która ma być zmieniona, co przyspiesza procedurę.
Za pomocą ESC operator może powrócić do poprzedniego menu i rozpocząć testowanie z nowymi parametrami.
8.7.

Dane techniczne VSS 500N12.x

Kondensator
Energia przy 12kV
Z zewnątrz
Opornik równoległy

VSS500N12.
250 nF125
18 J9
40Ω
300Ω

Napięcie obwodu otwartego

500 V - 12000 V

Czas narastania tr

1,2µ s± 30 %.

Czas trwania impulsu

50µ s /± 20 %

Opornik wewnętrzny

W zależności od wartości Ri stałe opcje to 40Ω , 50Ω lub 500Ω ,
Dodatnie, ujemne, zmienne
1 s* - 100 s
Wybór wstępny 1 - 30 000 lub nieskończony
1 - 1'000'000

Polaryzacja
Częstotliwość powtórzeń
Wydarzenia
Licznik

1VSS500N12.
nF250
J18 J
40Ω
600Ω

2VSS500N12.6
nF
50 Ω
300 Ω

± 10 % (ogólnie)
± 3 % zgodnie z IEC 61180 na żądanie
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Dane techniczne VSS 500N12.7

Impuls

N1 Generator impulsów ITU-T zgodny z normą IEC 60950

Napięcie obwodu otwartego
Obwód impulsowy

500 V - 12000 V

± 10 %

Rysunek N.1 zgodnie z załącznikiem N do

normy IEC 60950
Kondensator C1
Kondensator C2
Opornik R1
Opornik R2
Opornik R3

1 uF
33 nF
76 Ω
13 Ω
25 Ω

Polaryzacja
Częstotliwość powtórzeń
Wydarzenia
Licznik

Dodatnie, ujemne, zmienne
1s* - 100s
Preselekcja 1 - 30 000 lub nieskończona
1 - 1'000'000

8.9.

Dane techniczne VSS 500N10

Napięcie obwodu otwartego
Czas narastania tr
Czas trwania impulsu
Impedancja
Polaryzacja
Częstotliwość powtórzeń
Wydarzenia
Licznik

500 V - 10000 V
< 100 ns
> 2 ms

± 10 %

1000 Ω± 10 %
pozytywny
1 s - 999 s
1 - 30'000 lub nieskończenie wiele
1 - 1'000'000
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Skrócona instrukcja obsługi CSS 500N2

9.1.
Zakres dostawy
Korzystając z poniższej listy, należy sprawdzić, czy wszystkie zamówione elementy zostały dostarczone:
•

Generator udarów prądowych typu CSS 500 N2

•

Kabel zasilający

•

Podręcznik na karcie pamięci USB

•

Świadectwo wzorcowania

•

Instrukcja bezpieczeństwa

Identyczne części dodatkowe są dostarczane tylko raz, jeśli zamawianych jest kilka urządzeń. Dostarczony wykaz opakowań
jest każdorazowo ważny dla danej dostawy.

9.2.

Akcesoria i opcje

Skrzynka probiercza do mocowania elementów
- Skrzynka pomiarowa wewnętrzna przestrzeń testowa dla EUT
- Zintegrowana blokada bezpieczeństwa
•

Oprogramowanie użytkownika " iec.control "
- Testowanie, analiza i dokumentacja w systemie Windows
- Wersja licencyjna do testowania zgodnie z najbardziej wymagającymi normami
przemysłowymi
- Generator raportów z funkcją eksportu do edytora tekstu
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Widok z przodu
Wyjście HV na górnej pokrywie CSS 500 N2

1 Wyświetlacz
2 "Test włączony".
3 Przyciski funkcyjne
"F1..F7"
4 Knob (
Inc / Dec)
5 Klawisze kursora
"←" i "→"

6 Wyjście
7 Usuń się
8 CRO U ( przepięcie)
9 CRO I ( przepięcie)
10 Wyjście wyzwalające CRO↑ 5V

11 8/20µ s impuls prądowy wysoki
12 8/20µ s impuls prądowy niski

1

Wyświetlacz
Wyświetlane są wszystkie funkcje i parametry (8 wierszy o maks. 40 znakach).

2

Test włączony
Po naciśnięciu przycisku "TEST ON" rozpoczyna się procedura testowa z wybranymi wcześniej parametrami. W trybie TEST
WŁĄCZONY świeci się żółty przycisk.

3

Przyciski funkcyjne "F1 ... F7
Parametry i funkcje, wyświetlane w najniższym wierszu, można wybierać za pomocą odpowiedniego przycisku funkcyjnego.

4

Knob ( Inc / Dec )
Pokrętło służy do inkrementacji lub dekrementacji parametrów testu za pomocą wartości numerycznej lub wyboru z listy
parametrów.

5

Klawisze kursora
Parametry i funkcje mogą być zmieniane w trybie on-line. Wybór tych parametrów jest dokonywany za pomocą kursora
przesuwanego w lewo lub w prawo.

6

Wyjście
Naciśnięcie przycisku Zakończ spowoduje zresetowanie oprogramowania układowego. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy nie
jest uruchomiona żadna procedura testowa.

7

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

8

BNC CRO U
Na wyjściu BNC można zmierzyć impuls napięcia generatora.
Współczynnik podziału wynosi 10:1 dla wszystkich impulsów. Tylko do pomiaru napięcia resztkowego na VDR!

9

BNC CRO I
Na wyjściu BNC można zmierzyć aktualny impuls generatora.
Współczynnik podziału zależy od wybranego impulsu. 1:1 (18A), 10:1 (140A) i 100:1 (1200A).

10

BNC - wyzwalanie CRO
Na wyjściu BNC dostępny jest impuls wyzwalający generatora (+5 V prostokątny). Wyjście to może być stosowane jako
wyjście wyzwalające oscyloskopu i jest synchroniczne z impulsem przepięciowym.

11/12 8/20µ s wyjście impulsów prądowych.
Impuls prądowy o długości 8/20µ s może być stosowany w warunkach bezpośredniego zwarcia między wtyczkami
wyjściowymi L i PE. (użycie na panelu przednim). Impuls ten jest również dostępny w specjalnym układzie skrzynki testowej,
którą można podłączyć do panelu czołowego generatora.
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Widok z tyłu:

1 Wentylacja
2 Wejście wyzwalające EXT
3 Mains Przełącznik 115V / 230V
4 Przełącznik zasilania

5 Interfejs równoległy IEEE 488
6 USB Interfejs szeregowy
7 Złącze zdalnego sterowania
8 Detekcja niepowodzenia

1

Wentylacja
Po długotrwałych testach generator powinien pracować jeszcze przez kilka minut w celu schłodzenia systemu.

2

Wyzwalacz zewnętrzny
Można wyzwolić jeden pojedynczy impuls przepięcia. Poziom wyzwalania 1-15 V dodatni.

3

Przełącznik Mains
Wybór 115/230 V

4

Przełącznik zasilania
Wyłącznik jest częścią filtra sieciowego. Bezpieczniki sieciowe są częścią filtra.

5

Interfejs równoległy
Interfejs IEEE-488 ze złączem IEEE.

6

USB Interfejs szeregowy
Interfejs USB

7

Złącze zdalnego sterowania
Zewnętrzne urządzenia sprzęgające są sterowane za pomocą tego złącza zdalnego sterowania.

8

Wykrywanie błędów FAIL 1 (TEST STOP)
Wejście BNC FAIL 1 może być wykorzystane do wykrywania awarii w EUT. Jeśli wejście to zostanie ustawione na masę
(chassis), generator burstów zostanie zatrzymany, a właściwa procedura testowa zostanie zakończona. Nie ma możliwości
kontynuowania tej procedury testowej.
Konieczne jest całkowite ponowne uruchomienie procedury.
Komunikat FAIL 1 jest wyświetlany na wyświetlaczu LCD oraz w oprogramowaniu iec.control.
Wykrywanie awarii FAIL 2 (PAUZA TESTOWA)
Wejście BNC FAIL 2 może być wykorzystane do wykrywania awarii w EUT. Jeśli wejście jest ustawione na masę (chassis),
właściwa procedura testowa jest wstrzymywana, dopóki na wejściu FAIL 2 jest dostępny sygnał o niskim poziomie.
Bez sygnału niskiego poziomu procedura testowa jest kontynuowana automatycznie.
Komunikat FAIL 2 jest wyświetlany na wyświetlaczu LCD oraz w oprogramowaniu ISM.
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9 Bezpiecznik zasilacza wysokiego napięcia
10 Obwód bezpieczeństwa
11 Lampka ostrzegawcza

Skrócona instrukcja obsługi - Generatory pojedynczych impulsów

12 Podłączenie uziemienia odniesienia
13 Wejście synchronizacji

9

Bezpiecznik F3 zasilacza wysokiego napięcia
Zasilacz wysokiego napięcia jest chroniony przed przeciążeniem przez ten bezpiecznik. Jeśli nie są już generowane impulsy,
należy sprawdzić bezpiecznik.

10

Obwód bezpieczeństwa
Test można rozpocząć tylko wtedy, gdy obwód bezpieczeństwa jest zamknięty. Jeśli obwód zostanie otwarty w czasie
trwania testu, symulator zostanie natychmiast wyłączony.

11

Lampka ostrzegawcza
Sygnał sterujący (+24V/100mA) jest dostępny dla zewnętrznych wskaźników ostrzegawczych (lampa ostrzegawcza). Sygnał
jest generowany po naciśnięciu przycisku TEST ON.

12

Podłączenie uziemienia odniesienia
Generator musi być podłączony do płaszczyzny odniesienia uziemienia zestawu testowego. Połączenie w tylnej części
generatora jest alternatywą dla punktu uziemienia na panelu przednim.

13

Wejście SYNC
Do tego wejścia podłącza się napięcie przemienne, z którym zdarzenia powinny być zsynchronizowane. Jeśli napięcie nie
jest dostępne, testy są uruchamiane automatycznie w trybie asynchronicznym. Maksymalne napięcie wejściowe wynosi
250VAC/400Hz.
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Obsługa generatora CSS500N2

Symulator CSS 500N2 jest obsługiwany przez łatwy w obsłudze system sterowania
za pomocą menu. Do wyboru parametrów i funkcji służy siedem przycisków
funkcyjnych. Wszystkie funkcje są wyświetlane na wyświetlaczu; maks. 8 linii i 40
znaków.
Wybrany parametr miga i można go zmienić, obracając pokrętło (incr./decr.).
 :

Cyfrę, która ma zostać zmieniona, można wybrać za pomocą kursora ( ).
- Wybrane parametry są bezpośrednio wyświetlane na ekranie.
- Stan w dolnych wierszach pokazuje pożądany stan po naciśnięciu przycisku funkcyjnego.

ESC

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

EXIT :

Oprogramowanie sprzętowe powróci do ekranu głównego.

EM TEST

Numer seryjny i numer wersji SWN są wykorzystywane do
celów identyfikowalności. Numery te są podawane w raportach
z badań i certyfikatach kalibracji. Numery te znajdują się
również w raportach z badań generowanych przez
oprogramowanie ISM IEC.

CSS 500-N2
Current Surge Simulator
V 2.41

SWN: 001234

Przykładowy ekran rozruchowy CCS 500N2
9.6.

Menu główne

Strona 1
MAIN MENU
F1 : Current Surge 8/20µs up to 18 A
F2 : Current Surge 8/20µs up to 140 A
F3 : Current Surge 8/20µs up to 1200 A
F7 : Service
F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F1...F3 Przepięcie prądu
Użytkownik może wybrać jeden z trzech różnych zakresów prądu do testowania różnych typów warystorów.
Maksymalny prąd dla danego zakresu jest określany w warunkach zwarcia i jest zwykle regulowany przez wybranie
odpowiedniego napięcia ładowania na wyświetlaczu generatora.
Serwis F7
Dostępne są procedury konfiguracji i autotestu, a także wyświetlane są adresy EM TEST.
Na następnych stronach będą używane następujące krótkie terminy:
Vch
+/rep
A
tri
N

Napięcie ładowania
Polaryzacja generowanego impulsu
Częstotliwość powtarzania generowanych impulsów
Udar prądowy jest związany z kątem fazowym A
Tryb wyzwalania: AUTO, MAN lub EXT
Liczba generowanych impulsów
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Strona 2
CSURGE (1200A)
F1 :
F2 :
F3 :
F4 :
F5 :
F1

Quick Start
Usual Routine
Change Voltage after n by ∆V
Change Phase angle after n by ∆A
Change Polarity after n pulses
F2

F3

F4

F5

F6

F7

F1 Szybki start
Łatwa i szybka obsługa generatora. Wszystkie parametry mogą być regulowane w trakcie rutyny testu działania.
F2 Zwykła rutyna
Zwykła procedura dla prostych testów bez iteracji. Wszystkie parametry można regulować i zapisywać.
F3 Zmiana napięcia ładowania po n impulsach o∆ V
Napięcie ładowania V jest zmieniane z V1 na V2. Po wybranej liczbie impulsów poziom testowy jest zmieniany o ∆V, aż do
osiągnięcia poziomu V2.
Można wybrać te same parametry, co w punkcie Szybki start. Dla ograniczenia maksymalnej dopuszczalnej liczby powtórzeń
ważna jest wyższa wartość V1 i V2.
F4 Zmiana kąta fazowego po n impulsach przez∆ A
Kąt fazowy, w odniesieniu do którego wyzwalany jest impuls prądu udarowego, zmienia się z A1 na A2. Po wybranej liczbie n
impulsów rzeczywisty kąt fazowy jest zmieniany przez∆ A, aż do osiągnięcia A2. Można wybrać te same parametry, co w
punkcie Quick Start.
F5 Zmiana polaryzacji po n impulsach
Po wyzwoleniu wybranej liczby impulsów następuje zmiana polaryzacji. Procedura zawsze rozpoczyna się od polaryzacji
dodatniej, a następnie zmienia się ją na ujemną. Do wyboru są te same parametry, co w punkcie Szybki start.
9.7.
Szybki start
Łatwa i bardzo szybka obsługa wszystkich standardowych funkcji urządzenia. Ostatnie ustawienia symulatora są zapisywane
automatycznie i będą przywoływane po kolejnym wybraniu opcji Quick Start.
CSURGE (1200A) QUICK START
Vch = 2000V
A
=
0 dgr
+/= +
rep
=
10s
tri
= Auto
n
=
endl
START CHANGE

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

Po naciśnięciu przycisku START rozpoczną się procedury testowe.
Po naciśnięciu przycisku ZMIEŃ można zmienić aktualne parametry.
Wszystkie przyciski funkcyjne z wyjątkiem F2 (wyzwalanie ręczne) mogą zatrzymać procedurę testową.
Strona 3 (początek)
CSURGE (1200A)
Vch = 2000V
+/= +
tri
= Auto
Vch = 2000 V
STOP
F1

F2

QUICK START
A
=
0 dgr
rep
=
10s
n
=
endl
U=
I =
F3

+ 30V
+ 1000A
F4

F5

COUNTER
0000043
F6

F7

Użytkownik może wybrać parametr za pomocą odpowiedniego przycisku funkcyjnego i zmienić jego wartość za pomocą
pokrętła. Kursor pozwala użytkownikowi określić wartość cyfry, która ma być zmieniana (zmiana szybka lub wolna).
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Naciśnięcie przycisku ESC spowoduje powrót użytkownika do poprzedniego poziomu, skąd można ponownie rozpocząć test z
nowymi poziomami. Po ponownym uruchomieniu wyświetlany jest aktualny czas testu. Wszystkie przyciski funkcyjne z
wyjątkiem F2 (MAN TRIGGER) mogą zatrzymać procedurę testową. Zostanie wyświetlone ostatnie ustawienie.
Każde naciśnięcie przycisku funkcyjnego spowoduje wyświetlenie funkcji START, ZMIANA lub KONTYNUUJ. F3 spowoduje
kontynuację tej samej procedury testowej. Również czas trwania testu będzie kontynuowany. Jeśli użytkownik wybierze
najpierw START lub ZMIANA, test zostanie całkowicie zatrzymany.
Strona 3 (Zmiana)
CSURGE (1200A) QUICK START
Voltage
Vch : 100V
2500V
Phase Angle
A
: 0dgr
360dgr
Polarity
+/: +, -, ALT
Repetition Rep :
1s 100s
Trigger
tri
: AUTO, MAN
Events
n
:
1 30000
V
A
+/Rep
tri
n
100
0
+
1
Auto 0001
F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

Po naciśnięciu przycisku ZMIEŃ można zmienić parametry testu. Wybierz żądany parametr za pomocą odpowiedniego
parametru, a na wyświetlaczu pojawi się dostępny zakres. Zmień wartość, obracając pokrętło na panelu przednim. Kursor
umożliwia użytkownikowi określenie cyfry, która ma być zmieniana (szybka lub wolna zmiana).
Uwaga: Przy ustawieniu polaryzacji ALT konieczne jest podwojenie liczby impulsów.
Przykład n=2 => jeden impuls dodatni i jeden impuls ujemny.
9.8.

Dane techniczne

Poziom testu
Napięcie ładowania

100 - 2500 V ± 10 %

Prąd zwarciowy
Zakres I
Zakres II
Zakres III
Kształt fali
Czas narastania tr
Czas trwania impulsu

1'200 A ± 10 %
1 - 18 A
6 - 140 A
40 - 1200 A

Polaryzacja
Częstotliwość powtórzeń
Wstępna selekcja zdarzeń
Licznik

Poz., Neg., Alt.
1 s* - 100 s
1 - 30'000 lub nieskończenie wiele
1 - 1000000

Spust
Wyzwalanie impulsów
Synchronizacja
Rezolucja

AUTO, MAN, ZEWN.
0 - 360° (16 - 500 Hz)
1°

Wyjście
Bezpośrednio
Skrzynka kontrolna
Złącze współosiowe HV; Zi = 2Ω
Pomiary
CRO
CRO Û
CRO Î

Miernik prądu szczytowego

8µ s ± 20 %.
20µ s ± 20 %.

Na płycie czołowej L - PE
Zamontowany na górze generatora

5 V Wyzwalanie
100 mV / V Tylko do pomiaru napięć szczątkowych do 500 V na przetwornikach
VDR
Zakres I 1 V/A
Zakres II 100 mV/A
Zakres III
10 mV/A
1200 A
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Skrócona instrukcja obsługi OCS 500N6 / N6F

10.1.
Modele
Model
OCS 500 N6
OCS 500 N6.2
OCS 500 N6.3
OCS 500 N6.4

nazwa do 2008 r.
OCS 500 M6
OCS 500 M6S2
OCS 500 M6S3
OCS 500 M6S4
OCS 500 M6S5
OCS 500 M6-690V
OCS 500 M6S8

sieć sprzęgająca
1-fazowy
1-fazowy
3 fazy
3 fazy
3 fazy
1-fazowy
3 fazy

Napięcie zmienne
250 V / 16 A
250 V / 32 A
3x400 V / 16 A
3x400 V / 32 A
3x400 V /100 A
690 V / 32 A
3x440 V /100 A

Napięcie stałe
250 V / 10 A
250 V / 20 A
250 V / 10 A
250 V / 20 A
250 V / 20 A
250 V / 20 A
250 V / 20 A

OCS500 N6.11

3 fazy

3x690 V /32 A

250 V / 32 A

OCS500N6F
OCS500N6F.1
OCS500N6F.2
OCS500N6F.3
OCS500N6F.4

1-fazy
1-fazy
3 fazy
3 fazy
3 fazy

250 V / 16 A
250 V / 32 A
3x440 V / 16 A
3x440 V / 32 A
3x440 V / 32 A

250 V / 16 A
250 V / 32 A
250 V / 16 A
250 V / 32 A
250 V / 32 A

sieć sprzęgająca

Napięcie zmienne

Napięcie stałe

CDN1-16 A
CDN1-32 A
CDN3-16 A
CDN3-32 A

250 V / 16 A
250 V / 32 A
3x440 V / 16 A
3x440 V / 32 A

250 V / 16 A
250 V / 32 A
250 V / 16 A
250 V / 32 A

Patrz model specjalny

Model dla 3kV na bezpośrednim wyjściu
HV
OCS500N6.5
OCS500N6.6
OCS500N6.7
OCS500N6.8
10.2.
Modele specjalne
Modell
Uwagi

Napięcie
zmienne

Napięcie stałe

OCS500N6.1

Generator tłumionych przebiegów oscylacyjnych zgodnie z IEC
61000-4-18, w tym tłumione przebiegi oscylacyjne 100kHz i
1MHz
Brak modułu Ringwave

250V/16A

250V / 10A

OCS500N6.9

Tylko z wbudowanym modułem Ringwave, 1-fazowa sieć CDN

250V/16A

250V / 10A

OCS500N6.10

Tylko z wbudowanym modułem Ringwave, 1-fazowa sieć CDN

250V/32A

250V / 20A

OCS500N6.11

Tłumiony generator oscylacyjny zgodnie z normami IEC 61000-412, IEC 61000-4-18 i ANSI C62-41
w tym fale pierścieniowe 0,5us/100kHz i tłumione fale oscylacyjne
100kHz i 1MHz

3x690V / 32A

250V / 32A

OCS500N6.12

Tłumiony generator oscylacyjny zgodnie z IEC 61000-4-18, z
przebiegami 100kHz i 1MHz, bez fali pierścieniowej

3x690V / 32A

250V / 32A

OCS500N6.13

Tłumione przebiegi fal oscylacyjnych 100kHz/1MHz do 3kV oraz
fale pierścieniowe 100kHz;
W miniracku 25HU, masa ok. 50 kg.

3x440V / 100A

250V / 32A

OCS500N6.14

Generator tłumionych fal oscylacyjnych zgodny z normą IEC
61000-4-18, tłumione fale oscylacyjne o częstotliwości 100kHz i
1MHz,
brak Fala pierścieniowa

3x440V/32A

250V / 32A

OCS500N6.15

Generator tłumionych fal oscylacyjnych zgodny z normą IEC
61000-4-18, tłumione fale oscylacyjne o częstotliwości 100kHz i
1MHz,
brak Ringwave,
W 25HU minirack

3x440V100A

250V / 32A

OCS500N6.16

Z wbudowanym modułem fali pierścieniowej 0,5us/100kHz

3x440V/16A

250V / 10A

OCS500N6.17

Z wbudowanym modułem fal pierścieniowych 0,5us/100kHz,
kalibrowanym
zgodnie z IEC 61008-1 i 61009-1 dla opcji RCCB

3x440V/32A

250V / 32A

OCS500N6.18

Z wbudowanym modułem fali pierścieniowej 0,5us/100kHz
W miniracku 16HU, masa ok. 50 kg.

3x440V/100A

250V / 32A
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Generator tłumionych fal oscylacyjnych zgodny z normą IEC
61000-4-18, tłumione fale oscylacyjne o częstotliwości 100kHz i
1MHz,
brak Fala pierścieniowa
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Widok z przodu OCS 500N6.x

1 "Test włączony".
2 Przyciski funkcyjne "F1..F7”
3 Wyświetlacz
4 Wyjście

5 Klawisze kursora "←" i "→"
6 Knob (Inc. / Dec.)
7 Usuń się
8 Wyjście wyzwalające CRO↑ 5V

9 Złącze LED wersja 1-fazowa
10 EUT zasilanie testowe L, N, PE wersja 1ph
11 Złącze LED wersja 3-fazowa
12 Zasilanie testowe EUT wersja 3-fazowa
13 Wyjście bezpośrednie HV - COM

1

Test włączony
Po naciśnięciu przycisku "Test On" zasilanie części wysokonapięciowej będzie gotowe do uruchomienia. Czerwona dioda
LED sygnalizuje wyzwolenie zdarzenia rozruchowego.

2

Przyciski funkcyjne “F1 ... F7”
Parametry i funkcje, wyświetlane w najniższym wierszu, można wybierać za pomocą odpowiedniego przycisku funkcyjnego.

3

Wyświetlacz
Wyświetlane są wszystkie funkcje i parametry (8 wierszy o maks. 40 znakach).

4

Wyjście
Naciśnięcie przycisku Zakończ spowoduje zresetowanie oprogramowania układowego. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy nie
jest uruchomiona żadna procedura testowa.

5

Klawisze kursora
Parametry i funkcje mogą być zmieniane w trybie on-line. Wybór tych parametrów jest dokonywany za pomocą kursora
przesuwanego w lewo lub w prawo.

6

Knob (Inc. / Dec)
Pokrętło służy do inkrementacji lub dekrementacji parametrów testu za pomocą wartości numerycznej lub wyboru z listy
parametrów.

7

ESC
Po naciśnięciu przycisku ESC użytkownik cofa się o jedną stronę w menu. Wyświetlone wcześniej parametry zostaną
zachowane.

8

Wyjście wyzwalacza
Na wyjściu BNC wyzwalacz generatora może być użyty jako wyjście wyzwalające oscyloskopu. Jest ono synchroniczne z
przebiegiem impulsów.

9

Sprzęgło LED
Dioda LED wskazuje aktualny tryb sprzężenia w przypadku wersji 1-fazowej.

10

EUT zasilanie testowe
W przypadku jednofazowych EUT sieć sprzęgająca/odsprzęgająca jest częścią generatora. EUT jest zasilany przez
bezpieczne wtyczki bananowe na przednim panelu symulatora.
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1 "Test włączony".
2 Przyciski funkcyjne "F1..F7”
3 Wyświetlacz
4 Wyjście

5 Klawisze kursora "←" i "→"
6 Knob (Inc. / Dec.)
7 Usuń się
8 Wyjście wyzwalające CRO↑ 5V

9 Złącze LED wersja 1-fazowa
10 EUT zasilanie testowe L, N, PE wersja 1ph
11 Złącze LED wersja 3-fazowa
12 Zasilanie testowe EUT wersja 3-fazowa
13 Wyjście bezpośrednie HV - COM

11

LED sprzęgło
Dioda LED wskazuje aktualny tryb sprzężenia dla wersji 3-fazowej.

12

EUT zasilanie testowe
W przypadku jedno- lub trójfazowych EUT sieć sprzęgająco-odsprzęgająca jest częścią generatora. EUT jest zasilany przez
bezpieczne wtyczki bananowe na przednim panelu symulatora.

13

Bezpośrednie wyjście HV i COM
Wyjścia HV i COM są przeznaczone do zewnętrznego wykorzystania impulsu. Wyjście to jest bezpotencjałowe i jest
używane do zewnętrznych sieci sprzęgających/odsprzęgających lub anteny pola magnetycznego.
Bezpośrednie wyjście HV i COM generatora znajduje się na przednim panelu przyrządu. Nie wolno
podłączać tych wyjść do żadnych innych sieci sprzęgających/odsprzęgających niż produkowane przez
AMETEK CTS, np. typu CNV lub CNI.
Przed podłączeniem jakichkolwiek sieci zewnętrznych do tego wyjścia operator musi skontaktować się z
producentem. Wszelkie uszkodzenia powstałe z tego powodu nie są objęte gwarancją.
Uwaga

Bezpośrednie wyjście impulsowe nie może być również wykorzystywane do bezpośredniego podłączania
generatora do jakichkolwiek linii przewodzących prąd.
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Widok z tyłu OCS 500N6.x
1
2
3
4
5
6
7
8

EUT wejście neutralne zasilania
Sieć zasilająca EUT
Wejście synchronizacji
Wejście zasilania testowego
PE
Podłączenie uziemienia odniesienia
Lampka ostrzegawcza
Wentylacja
Obwód bezpieczeństwa

1

EUT wejście zasilania sieciowego - Neutralne
Przewód neutralny N jest doprowadzany do EUT przez sieć sprzęgającą/odsprzęgającą do wyjścia N na płycie czołowej.

2

EUT wejście zasilania sieciowego - faza
Faza sieci zasilającej EUT jest podłączona do brakującego złącza bananowego L. Urządzenie 3-fazowe ma wszystkie porty
zasilania sieciowego w dolnej części z tyłu.

3

Wejście SYNC
Port wejściowy dla napięcia synchronizacji ac, z którym zdarzenia powinny być synchronizowane. Jeśli napięcie nie jest
dostępne, testy rozpoczynają się automatycznie w trybie asynchronicznym. Zwykle wejście Sync jest podłączane
bezpośrednio z wejścia sieciowego L (2) EUT. Zakres napięcia wejściowego wynosi od 10 do 250 Vac.

4

EUT wejście zasilania sieciowego - Uziemienie ochronne (PE)
Uziemienie ochronne PE jest prowadzone bezpośrednio do PE wyjścia panelu przedniego.

5

Uziemienie odniesienia
PE
Generator musi być podłączony do płaszczyzny uziemienia odniesienia zestawu testowego.

6

Lampka ostrzegawcza
Dostępny jest styk beznapięciowy dla zewnętrznych sygnałów ostrzegawczych (lampa ostrzegawcza). Styk przekaźnika
(250V / 5A) zostanie przełączony po naciśnięciu przycisku TEST ON.

7

Wentylacja
Po długotrwałych testach generator powinien pracować jeszcze przez kilka minut w celu schłodzenia systemu.

8

Obwód bezpieczeństwa
Test można rozpocząć tylko wtedy, gdy obwód bezpieczeństwa jest zamknięty. Otwarcie obwodu bezpieczeństwa podczas
testu w ruchu spowoduje natychmiastowe zatrzymanie testu oraz wyłączenie wysokiego napięcia i uziemienie. Dla s
Obwód bezpieczeństwa nie wyłączy zasilania sieciowego EUT. Do odłączenia zasilania sieciowego EUT należy użyć
podobnego obwodu bezpieczeństwa, opisanego w podręczniku bezpieczeństwa dla rozwiązań stosowanych w szafach.
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13
14
15
16

Wyzwalacz zewnętrzny
Włącznik zasilania i bezpiecznik
Przełącznik zasilania 115V / 230V
Bezpiecznik zasilacza wysokiego napięcia

Interfejs równoległy IEEE
Interfejs szeregowy USB
Złącze zdalnego sterowania
Złącze FAIL 1 / FAIL 2

9

Wyzwalacz zewnętrzny (wtyk BNC)
Wejście wyzwalające dla wyzwalacza impulsowego (wyzwalanie dodatnie 5-15 V).

10

Przełącznik zasilania
Wyłącznik jest częścią filtra sieciowego. Bezpieczniki sieciowe są częścią filtra. (230V / 1A i 115V / 2A)

11

Wybierak boczny
Wybór napięcia 115 V / 230 V

12

Bezpiecznik
zasilacza wysokiego napięcia
Bezpiecznik "F3" chroni zasilanie wysokonapięciowe. W przypadku gdy nie jest generowane wysokie napięcie, a centrala
działa prawidłowo, należy sprawdzić ten bezpiecznik.

13

Interfejs równoległy
GPIB / IEEE 488
Interfejs IEEE 488 z wtyczką IEEE

14

USB Interfejs szeregowy
Interfejs USB Złącze "USB B". Interfejs USB jest dostępny do przesyłania danych. Wewnętrzny interfejs RS 232 jest
konwertowany do standardu USB. Dlatego użytkownik musi ustawić tę samą szybkość transmisji w urządzeniu i
oprogramowaniu sterującym.
Korzystając z interfejsu USB użytkownik może mieć problemy z zakłóceniami elektromagnetycznymi podczas testów EMC Z
naszych doświadczeń wynika, że zazwyczaj port USB komputera jest zakłócany przez zakłócenia. Dlatego należy stosować
wysokiej jakości kabel USB (standard USB 2.0).

15

Złącze zdalnego sterowania CN
Zewnętrzne urządzenia sprzęgające są sterowane za pomocą tego złącza zdalnego sterowania.

16

Wykrywanie błędów FAIL 1 Kontrola EUT (TEST STOP)
Uziemienie tego wejścia spowoduje całkowite przerwanie procedury testu działania. (+15 V do masy) Test musi zostać
całkowicie ponownie uruchomiony.
Wykrywanie błędów FAIL 2 Kontrola EUT (PAUZA TESTOWA)
Uziemienie tego wejścia spowoduje przerwanie procedury testu działania (+15V do masy). Test będzie kontynuowany po
odłączeniu wejścia od masy.
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Widok z przodu OCS 500N6F.x

1 "Test włączony".
2 Przyciski funkcyjne "F1..F7
3 Wyświetlacz
4 Wyjście

5 Klawisze kursora "←" i "→"
6 Knob ( Inc. / Dec)
7 Usuń się
8 Wyjście wyzwalające↑ 5V

9 Złącze sieciowe LED 1/3 ph.
10 EUT zasilanie testowe 1ph/3ph
11 Szybkie wyjście tłumione dla linii we/wy
12 Wyjście bezpośrednie HV - COM

1

Test włączony
Po naciśnięciu przycisku "Test On" zasilanie części wysokonapięciowej będzie gotowe do uruchomienia. Czerwona dioda
LED sygnalizuje wyzwolenie zdarzenia rozruchowego.

2

Przyciski funkcyjne “F1 ... F7”
Parametry i funkcje, wyświetlane w najniższym wierszu, można wybierać za pomocą odpowiedniego przycisku funkcyjnego.

3

Wyświetlacz
Wyświetlane są wszystkie funkcje i parametry (8 wierszy o maks. 40 znakach).

4

Wyjście
Naciśnięcie przycisku Zakończ spowoduje zresetowanie oprogramowania układowego. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy nie
jest uruchomiona żadna procedura testowa.

5

Klawisze kursora
Parametry i funkcje mogą być zmieniane w trybie on-line. Wybór tych parametrów jest dokonywany za pomocą kursora
przesuwanego w lewo lub w prawo.

6

Knob (Inc. / Dec)
Pokrętło służy do inkrementacji lub dekrementacji parametrów testu za pomocą wartości numerycznej lub wyboru z listy
parametrów.

7

ESC
Po naciśnięciu przycisku ESC użytkownik cofa się o jedną stronę w menu. Wyświetlone wcześniej parametry zostaną
zachowane.

8

Trigger
Na wyjściu BNC (5V pos slope) wyzwalacz generatora może być użyty jako wyjście wyzwalające oscyloskopu. Jest ono
synchroniczne z przebiegiem impulsów.
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1 "Test włączony".
2 Przyciski funkcyjne "F1..F7
3 Wyświetlacz
4 Wyjście

5 Klawisze kursora "←" i "→"
6 Knob ( Inc. / Dec)
7 Usuń się
8 Wyjście wyzwalające↑ 5V

9 Złącze sieciowe LED 1/3 ph.
10 EUT zasilanie testowe 1ph/3ph
11 Szybkie wyjście tłumione dla linii we/wy
12 Wyjście bezpośrednie HV - COM

9

Złącze sieciowe LED
Dioda LED wskazuje aktualny tryb sprzężenia dla trybu 1-fazowego lub 3-fazowego.

10

EUT zasilanie testowe
W przypadku jedno- lub trójfazowych EUT sieć sprzęgająco-odsprzęgająca jest częścią generatora. EUT jest zasilany za
pomocą bezpiecznych wtyków bananowych umieszczonych na przednim panelu symulatora.

11

Szybkie wyjście tłumione dla linii we/wy
Wtyk wyjściowy koncentryczny do podłączenia szybko tłumionej fali oscylacyjnej do pojemnościowego zacisku
sprzęgającego do testowania linii we/wy.

12

Bezpośrednie wyjście HV i COM
Wyjścia HV i COM są przeznaczone do zewnętrznego wykorzystania impulsu. Wyjście to jest bezpotencjałowe i służy do
podłączenia zewnętrznych sieci sprzęgających/odsprzęgających lub anteny pola magnetycznego.
Bezpośrednie wyjście HV i COM generatora znajduje się na przednim panelu przyrządu. Nie wolno
podłączać tych wyjść do żadnych innych sieci sprzęgających/odsprzęgających niż produkowane przez
AMETEK CTS, np. typu CNV lub CNI.
Przed podłączeniem jakichkolwiek sieci zewnętrznych do tego wyjścia operator musi skontaktować się z
producentem. Wszelkie uszkodzenia powstałe z tego powodu nie są objęte gwarancją.
Uwaga

Bezpośrednie wyjście impulsowe nie może być również wykorzystywane do bezpośredniego podłączania
generatora do jakichkolwiek linii przewodzących prąd.
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Widok z tyłu OCS 500N6F.x
1
2
3
4
5
6
7
8

EUT wejście neutralne zasilania
Sieć zasilająca EUT
Wejście synchronizacji
Wejście zasilania testowego
PE
Podłączenie uziemienia odniesienia
Lampka ostrzegawcza
Wentylacja
Obwód bezpieczeństwa

1

EUT wejście zasilania sieciowego - Neutralne
Przewód neutralny N jest doprowadzany do EUT przez sieć sprzęgającą/odsprzęgającą do wyjścia N na płycie czołowej.

2

EUT wejście zasilania sieciowego - faza
Faza sieci zasilającej EUT jest podłączona do brakującego złącza bananowego L. Urządzenie 3-fazowe ma wszystkie porty
zasilania sieciowego w dolnej części z tyłu.

3

Wejście SYNC
Port wejściowy do synchronizacji impulsów napięcia ac z siecią zasilającą. Jeśli napięcie nie jest dostępne, testy
rozpoczynają się automatycznie w trybie asynchronicznym. W normalnych warunkach wejście Sync powinno być podłączone
bezpośrednio z wejścia sieciowego L (2) EUT. Zakres napięcia wejściowego wynosi 10...250 Vac

4

EUT wejście zasilania sieciowego - Uziemienie ochronne (PE)
Uziemienie ochronne PE jest prowadzone bezpośrednio do PE wyjścia panelu przedniego.

5

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

6

Lampka ostrzegawcza
Dostępny jest styk beznapięciowy dla zewnętrznych sygnałów ostrzegawczych (lampa ostrzegawcza). Styk przekaźnika
(250V / 5A) zostanie przełączony po naciśnięciu przycisku TEST ON.

7

Wentylacja
Po długotrwałych testach generator powinien pracować jeszcze przez kilka minut w celu schłodzenia systemu.

8

Obwód bezpieczeństwa
Test można rozpocząć tylko wtedy, gdy obwód bezpieczeństwa jest zamknięty. Otwarcie obwodu bezpieczeństwa podczas
testu w ruchu spowoduje natychmiastowe zatrzymanie testu oraz wyłączenie i uziemienie wysokiego napięcia. Dla s
Obwód bezpieczeństwa nie wyłączy zasilania sieciowego EUT. Do odłączenia zasilania sieciowego EUT należy użyć
podobnego obwodu bezpieczeństwa, jak opisano w instrukcji bezpieczeństwa dla rozwiązań typu rack.
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Wyzwalacz zewnętrzny
Włącznik zasilania i bezpiecznik
Przełącznik zasilania 115V / 230V
Bezpiecznik zasilacza wysokiego napięcia
Interfejs równoległy IEEE
Interfejs optyczny (USB)
Złącze zdalnego sterowania
Złącze FAIL 1 / FAIL 2

9

Wyzwalacz zewnętrzny (wtyk BNC)
Wejście wyzwalające dla wyzwalacza impulsowego. Poziom wyzwalania 5-15 V z plusem.

10

Przełącznik zasilania
Wyłącznik jest częścią filtra sieciowego. Bezpieczniki sieciowe są częścią filtra. (230V / 1A i 115V / 2A)

11

Wybierak boczny
Wybór napięcia 115 V / 230 V

12

Bezpiecznik zasilacza wysokiego napięcia
Bezpiecznik "F3" chroni zasilanie wysokonapięciowe. W przypadku gdy nie jest generowane wysokie napięcie, a centrala
działa prawidłowo, należy sprawdzić ten bezpiecznik.

13

Interfejs równoległy GPIB / IEEE 488
Interfejs IEEE 488 z wtyczką IEEE

14

Interfejs optyczny (USB)
Do przesyłania danych dostępny jest optyczny interfejs USB. Użytkownik musi ustawić tę samą szybkość transmisji w
urządzeniu i w oprogramowaniu sterującym. (Ustawienie domyślne: 9600 bodów).
Gdy interfejs nie jest używany, wejście i wyjście muszą być zamknięte dostarczonymi pałeczkami. W przeciwnym razie
niepożądane światło może spowodować przerwanie obwodu wejścia optycznego.

15

Złącze zdalnego sterowania CN
Zewnętrzne urządzenia sprzęgające są sterowane za pomocą tego złącza zdalnego sterowania.

16

Wykrywanie błędów FAIL 1 Kontrola EUT (TEST STOP)
Uziemienie tego wejścia spowoduje całkowite przerwanie procedury testu działania. (+15 V do masy) Test musi zostać
całkowicie ponownie uruchomiony.
Wykrywanie błędów FAIL 2 Kontrola EUT (PAUZA TESTOWA)
Uziemienie tego wejścia spowoduje przerwanie procedury testu działania (+15V do masy). Test będzie kontynuowany, gdy
wejście nie będzie już połączone z masą.
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Opis menu

Symulator jest obsługiwany za pomocą prostego systemu sterowania menu. Do
wyboru parametrów i funkcji służy siedem przycisków funkcyjnych. Wszystkie funkcje
są wyświetlane na wyświetlaczu; maks. 8 linii i 40 znaków.
Wybrany parametr miga i można go zmienić, obracając pokrętło (Inc. /Dec.). Przejęcie wartości
wejściowej następuje po około 500 ms czasu przestoju enkodera. Pozwala to operatorowi na krótkie
sprawdzenie poprawności wartości wejściowej.
 :

Cyfrę, która ma zostać zmieniona, można wybrać za pomocą kursora ( ).
- Wartości ustawione są bezpośrednio wyświetlane na ekranie.
- Stan w dolnych wierszach pokazuje pożądany stan po naciśnięciu przycisku funkcyjnego.

ESC:

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

EXIT (Wyjdź): Oprogramowanie układowe powróci do ekranu głównego.

EM TEST

Oscillatory
Ringwave

OCS 500N6
Damped Oscillatory
V 2.00

SWN: 001234

Numer seryjny i numer wersji SWN są wykorzystywane do celów
identyfikowalności. Numery te są podane w raportach z badań i
certyfikatach kalibracji. Numery te znajdują się również w
raportach z badań generowanych przez
oprogramowanie AMETEK CTS ISM IEC.

Przykładowy wyświetlacz rozruchowy OCS 500N6
Page 0

MAIN MENU
F1
F2
F3
F4
F5
F6

Damped Osc. 100kHz
Damped Osc. 1MHz
Ringwave
100kHz
Damped Osc. 100kHz MF
Damped Osc. 1MHz MF
Damped Osc. 1MHz ext.

Page 1

IEC 61000-4-18
IEC 61000-4-18
IEC 61000-4-12
IEC 61000-4-10
IEC 61000-4-10
IEC 60255-26

Page 2

Page 3

Page 4..x

Damp. Osc.100kHz IEC 61000-4-18
F1 Quick Start
F2 Standard test routines
F3 User test routines

Quick Start
F1 Start
F2 Change
F3 Continue

Start
Start the test routine
Change
Select all parameters
Continue
Continue the test routine

Damped Osc. 1MHz IEC 61000-4-18
F1 Quick Start
F2 Standard test routines
F3 User test routines

Standard test routines
Preprogrammed test routines as
per standard requirements

Standard routines
F1 Common Mode
F2 Differential Mode

Standard routines
F1 Level 1
F2 Level 2
F3 Level 3
F7 Manual

Ringwave
IEC 61000-4-12
F1 Quick Start
F2 Standard test routines
F3 User test routines

User test routines
Preprogrammed test routines for
evaluation and design support

User test routines
F1 Synchronous to the mains
F2 Random burst release
F3 Change V after T by ∆U
F4 Change polarity after T

User test routines
F1 Start
F2 Change
F3 Continue

Damped Osc. 100Hz MF IEC 61000-4-10

Setup Magnetic field
F1 Coil factor Cf [1/m]

Magnetic field factors
Correction factors for magnetic field
antenna

Damped Osc. 1MHz IEC 60255-26
F1 Quick Start
F2 Standard test routines
F3 User test routines

Damped Osc. 1MHz IEC 60255-26

Damped Osc. 1MHz IEC 60255-26

Damped Osc. 1MHz Ext IEC 60255-

Setup
F1 Change language
F2 LCD backlighting
F3 Interfaces
F4 Beeper
F5 Power –on counter

Change language
German or English
LCD backlighting
On, Off or Auto
Interfaces Select all parameters
Beeper (on, off)
Power.on counter Display of
Power on time and Testing time

Change standard level
F1 set all parameters acc.to
standard
F2 Damped Osc. 100kHz
F3 Damped Osc. 1MHz
F4 Ringwave
100kHz
F5 Damped Osc. 1MHz MF

Change standard level
F1 Level 1
F2 Level 2
F3 Level 3
F4 Level 4

F7 Service

F1 Quick Start
F2 Standard routines
F3 User test routines

F7 Magnetic field correction factor

26

F1 Quick Start
F2 Standard test routines
F3 User test routines

Service
F1 Addresses
F2 Setup
F3 Change standard levels
F7

Status

Standard test routines
F1 Common Mode 1
F2 Common Mode 2
F3 Differential Mode

1.10

User test routines
F1 Synchronous to the mains
F2 Random burst release
F3 Change V after T by ∆U
F4 Change polarity after T

Damped Osc. 1MHz IEC 60...

F1 Level 1
F2 Level 2

F6 Coupling Diff / Common
mode

83 / 98

AMETEK CTS
10.8.

Skrócona instrukcja obsługi - Generatory pojedynczych impulsów

Menu główne OCS 500N6.x

Strona 1
MAIN MENU
F1 : Damped Osc.
F2 : Damped Osc.
F3 : Ringwave
F4 : Damped Osc.
F5 : Damped Osc.
F6 : Damped Osc.
F7 : Service

100 kHz
1MHz
100 kHz
100kHz MF
1MHz MF
1MHz ext.

IEC 61000-4-18
IEC 61000-4-18
IEC 61000-4-12
IEC 61000-4-10
IEC 61000-4-10
IEC 60255-26

F1 Tłumione oscylacyjne 100 kHz
Za pomocą klawisza funkcyjnego F1 użytkownik może wybrać opcję tłumionej oscylacji 100 kHz, zgodnie z normą IEC
61000-4-18. Impulsy testowe są falami oscylacyjnymi o częstotliwości 100 kHz i czasie narastania 75ns.
F2 Tłumiona oscylacja 1MHz
Za pomocą klawisza funkcyjnego F2 użytkownik może wybrać opcję tłumionej oscylacji 1MHz zgodnie z normą IEC 610004-18. Impulsy testowe są falami oscylacyjnymi o częstotliwości 1MHz i czasie narastania 75ns....
F3 Fala pierścieniowa 100 kHz
Za pomocą klawisza funkcyjnego F3 użytkownik może wybrać falę pierścieniową 100 kHz zgodnie z normą IEC 61000-4-12.
Impulsy testowe są falami oscylacyjnymi o częstotliwości 100 kHz i czasie narastania 0,5µ s.
F4 Tłumione oscylacyjne pole magnetyczne 100 kHz
Za pomocą przycisku funkcyjnego F4 użytkownik może wybrać test tłumionego oscylacyjnego pola magnetycznego zgodnie z
normą IEC 61000-4-10. Impulsy testowe są takie same jak w przypadku F1 Tłumione oscylacyjne 100 kHz.
F5 Tłumione oscylacyjne pole magnetyczne 1MHz
Za pomocą przycisku funkcyjnego F5 użytkownik może wybrać test tłumionego oscylacyjnego pola magnetycznego zgodnie z
normą IEC 61000-4-10. Impulsy testowe są takie same jak w przypadku testu F2 Stłumiona oscylacja 1MHz.
F6 Tłumiona oscylacja 1MHz Ext.
Za pomocą klawisza funkcyjnego F6 użytkownik może wybrać opcję tłumionej fali oscylacyjnej 1MHz, zgodnie z normą IEC
60255-26, ze sprzężeniem z zewnętrznym urządzeniem sprzęgającym CNV 508N4. Impulsy testowe są falami oscylacyjnymi
o częstotliwości 1MHz i czasie narastania 75ns....
Serwis F7
Dostępne są procedury konfiguracji i serwisowania.
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10.9.
Menu główne OCS 500N6F.x
Strona 1
MAIN MENU
F1 Fast Damped Osc. IEC 61000-4-18
F2 Slow Damped Osc.
IEC 61000-4-18
F3 Ringwave Gen. 100 kHz
IEC 61000-4-12
F4 Damped Osc.
1MHz ext.
IEC 60255-26
F7 : Service
F1

F2

F3

F4

F5

Strona 2 Osc z szybkim tłumieniem
SETUP Fast Damped Osc.
F1 Damped Osc.
3MHz
F2 Damped Osc.
10MHz
F3 Damped Osc.
30MHz

F1

F2

F3

F4

F2

F3

F4

Strona 2 Fale pierścieniowe
Ringwave.
F1 Quickstart
F2 Standard test routines
F3 User test routines

F1

F2

F3

F7

IEC 61000-4-18
IEC 61000-4-18
IEC 61000-4-18

F5

Strona 2 Osc z powolnym tłumieniem
SETUP Slow Damped Osc.
F1 Damped Osc.
100 kHz
F2 Damped Osc.
1 MHz
F3 Damped Osc.
100 kHz MF
F4 Damped Osc.
1 MHz MF

F1

F6

F5

F6

F7

IEC 61000-4-18
IEC 61000-4-18
IEC 61000-4-18
IEC 61000-4-18

F6

F7

(Patrz struktura menu, rozdz. 3.2)
IEC 61000-4-12

F4

F5

F6

F7

Strona 2 Standardowe procedury testowe Ringwave
Damped Osc
1MHz ext.
IEC 60255-26
F1 Quickstart
F2 Standard test routines
F3 User test routines

F1

F2

F3

F4

F5

F6

(Patrz struktura menu, rozdz. 3.2)

F7
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Menu główne OCS 500N6F.x

Łatwa i bardzo szybka obsługa wszystkich standardowych funkcji urządzenia. Ostatnie ustawienia symulatora są zapisywane
automatycznie i będą przywoływane po kolejnym wybraniu opcji Quick Start.
Strona 3
Damped Osc. 1MHz
V
td
cpl
T

=
=
=
=

500 V
2
s
L-PE
01:00 min

Quick start
Rep
tr
+/-

=
=
=

400/s
10s
+

F5

F6

START CHANGE
F1

F2

F3

F4

F7

Po naciśnięciu przycisku CHANGE można zmienić parametr parametrów testu.
Wybierz żądany parametr za pomocą odpowiedniego przycisku funkcyjnego i zmień wartość, obracając pokrętło na panelu
przednim. Kursor umożliwia użytkownikowi określenie cyfry, która ma być zmieniana (zmiana szybka lub wolna).
Naciśnij START, a test rozpocznie się natychmiast z wyświetlonymi parametrami.
Operator może teraz poruszać się kursorem od parametru do parametru. Migający parametr można zmienić, obracając
pokrętło na panelu przednim.
Naciśnięcie klawisza ESC spowoduje powrót do poprzedniego poziomu
menu.
Wszystkie przyciski funkcyjne z wyjątkiem F2 (wyzwalanie ręczne) mogą
zatrzymać procedurę testową.
Specyfikacja wytrzymałości na rozerwanie zgodnie z normą IEC
61000-4-18
Td = 2 s
tr
= nie określono
f
= 400/ s dla 1 MHz i 40/ s dla 100 kHz
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Poziom testu
Napięcie wyjściowe
Forma fali (obwód otwarty):
Czas narastania
Częstotliwość oscylacji
Rozkładająca się strona
Impedancja źródła
Kondensatory sprzęgające
Polaryzacja
Częstotliwość powtórzeń
10.12.

250 V - 2`500 V± 10 %
250 V - 3`000 V± 10 %HV

out w modelu N6.5; N6.6; N6.7; N6.8

75 ns± 20 %
100 kHz i 1 MHz± 10 %
Wartość szczytowa 5 musi wynosić > 50 % wartości szczytowej 1.
Wartość szczytowa 10 musi wynosić < 50 % wartości szczytowej 1.
Brak wymagań dla innych szczytów
200 Ω± 20 %
0,5 µF± 10 %
Pozytywne, Negatywne
Co najmniej 40 s dla częstotliwości 100 kHz i
Co najmniej 400/s dla 1 MHz

Dane techniczne - Szybko tłumione oscylacje zgodnie z IEC 61000-4-18

Poziom testu
Napięcie wyjściowe
Forma fali (obwód otwarty):
Czas narastania
Częstotliwość oscylacji
Zanikanie (napięcie)
Impedancja źródła
Kondensator sprzęgający
Polaryzacja
Częstotliwość powtórzeń
Czas trwania impulsu, td
Okres rozruchu
Prąd zwarciowy
Czas narastania prądu
Zanikanie (prąd)

10.13.

Skrócona instrukcja obsługi - Generatory pojedynczych impulsów

450V - 4`400 V± 10 %
5 ns± 30 %
3 MHz, 10 MHz i 30 MHz± 10 %.
Wartość szczytowa 5 musi wynosić > 50 % wartości szczytowej 1.
Wartość szczytowa 10 musi wynosić < 50 % wartości szczytowej 1.
Brak wymagań dla innych szczytów
50 Ω± 20 %
33 nF± 10 %
Pozytywne, Negatywne
5000 /s
50 ms± 20 % przy
3 MHz
15 ms± 20 % przy
10 MHz
5 ms± 20 % przy
30 MHz
300 ms± 20 %.
9 A do 88 A± 20 %
< 330 ns
przy 3 MHz
< 100 nsat
10 MHz
< 33 nsat
30 MHzat
Wartość szczytowa 5 musi wynosić > 25 % wartości szczytowej 1.
Wartość szczytowa 10 musi wynosić < 25 % wartości szczytowej 1.
Brak wymagań dla innych szczytów

Dane techniczne - Fala pierścieniowa zgodnie z IEC 61000-4-12

Poziom testu
Napięcie obwodu otwartego
Kształt fali w obwodzie otwartym
Czas narastania pierwszego piku T1
Częstotliwość oscylacji 1/T
Rozpad Pk1 na Pk2
Rozpad Pk2 na Pk3
Rozpad Pk3 na Pk4
Zanikanie innych szczytów
Impedancja wyjściowa
Zwarcie kształtu fali
Czas narastania pierwszego szczytu tr
T1
Częstotliwość oscylacji 1/T
Rozkładająca się strona
Prąd zwarciowy 12Ω
Prąd zwarciowy 30Ω
Polaryzacja
Częstotliwość powtórzeń
Wstępna selekcja zdarzeń
Licznik

250 V - 6'000 V ± 10 %
0,5 μs ± 30 %.
100 kHz ± 10 %.
40 % - 110 %
40 % - 80 %
40 % - 80 %
brak wymagań dla innych szczytów
12 Ω, 30 Ω ± 20 % (
przy ustawieniu zależnym od wewnętrznego)
12 Ω wewnętrzne ± 20 % (przy ustawieniu R zewnętrzne)
0,2 do 1,0 s (zwarcie)
100 kHz ± 10 %.
brak wymagań
500 A ± 10 %
200 A ± 10 %
(+10 % - 0 %, modele zgodne z IEC 61008-1 dla RCCB)
dodatnie / ujemne / zmienne
250 V - 4000 V 1 s - 999 s>
4000V10 s
- 999 s
1 - 30'000 lub nieskończenie wiele
1 - 100'0000

1.10

87 / 98

AMETEK CTS
11.

Skrócona instrukcja obsługi - Generatory pojedynczych impulsów

Skrócona instrukcja obsługi NSG 3150

11.1.
Zakres dostawy NSG 3150
Korzystając z poniższej listy, należy sprawdzić, czy wszystkie zamówione elementy zostały dostarczone:
1. Generator NSG 3150
2. Instrukcje obsługi
3. 1 przewody zasilania sieciowego dla systemu testowego
4. 1 wtyczka końcowa (złącze ślepej blokady)
5. 1 przewód uziemiający (do referencyjnej płaszczyzny uziemienia)
6. Oprogramowanie do zdalnego sterowania WIN 3000 (wersja próbna)
7. Kabel Ethernet, typ: SFTP, CAT 5e, 2 m
8. Opcje uporządkowane
Należy sprawdzić, czy instrument nie nosi śladów uszkodzeń powstałych podczas transportu. Wszelkie uszkodzenia należy
natychmiast zgłosić firmie transportowej.
Pozycje dostarczane z opcjonalną siecią CDN
1. Sieć sprzęgająca CDN 3153-S63.1 (opcjonalnie)
2. 1 przewody zasilania sieciowego dla systemu testowego
3. 2 kable przepięciowe GES S125 pro (tylko z CDN)
4. 1 kabel systemowy (łączy sieć CDN z NSG)
5. 1 złącze wyjścia zasilania EUT Śrubokręt wysokonapięciowy

11.2.

Ogólne

Urządzenie NSG 3150 może być obsługiwane wyłącznie przez upoważnionych i przeszkolonych specjalistów.
Generator może być używany wyłącznie do celów określonych przez producenta. Użytkownik jest bezpośrednio odpowiedzialny
za zapewnienie, że zestaw testowy nie powoduje nadmiernych zakłóceń promieniowania, które mogłyby wpływać na inne
oprzyrządowanie. Sam układ testowy nie wytwarza żadnego nadmiernego promieniowania EM. Jednakże, wstrzykiwanie
impulsów zakłócających do EUT może spowodować wypromieniowanie promieniowania elektromagnetycznego przez EUT i /
lub związane z nim kable. Aby uniknąć niepożądanego promieniowania, organizacje normalizacyjne zalecają, aby urządzenie
badawcze było umieszczone w klatce Faradaya.
OSTRZEŻENIE - Ze względu na swoją konstrukcję NSG 3150 nie jest odpowiedni do stosowania w
atmosferze wybuchowej.

OSTRZEŻENIE - Personelowi wyposażonemu w stymulator serca nie wolno obsługiwać urządzenia
ani zbliżać się do stanowiska testowego w trakcie wykonywania testu.

Aby zapewnić bezpieczną pracę, należy stosować wyłącznie zatwierdzone akcesoria, złącza, adaptery itp.
OSTRZEŻENIE - EUT należy podłączyć dopiero po zakończeniu wstępnego autotestu systemu.

-

Nie gwarantuje się bezpieczeństwa podczas używania urządzenia w zastosowaniach innych niż podane.

-

W normalnych warunkach pracy nie wydzielają się żadne toksyczne gazy.

-

Należy zadbać o dostęp do wszystkich złączy, aby w razie potrzeby można je było szybko odłączyć.
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Widok z przodu NSG 3150

Złącze masy odniesienia
Połączenie uziemienia między CDN a generatorem jest realizowane za pośrednictwem ekranu złączy HV. Nie ma potrzeby
podłączania złącza uziemienia z samego generatora.
Bez użycia sieci CDN Teseq, NSG 3150 może być skutecznie podłączony do płaszczyzny odniesienia uziemienia za pomocą
taśmy uziemiającej podłączonej do punktu złącza uziemienia odniesienia.
Wyjście przepięciowe
Wyjścia te (wysokie, niskie) łączą impuls wyjściowy przepięcia z 1-fazowym lub 3-fazowym urządzeniem sprzęgającym lub z
innym zewnętrznym urządzeniem sprzęgającym.
Te współosiowe wyjścia wysokiego napięcia są chronione przez okno z pleksiglasu. Wyjście przepięciowe jest bezpotencjałowe
(pływające). Wewnętrzny przewód każdego złącza jest odpowiednio połączeniem wysokiego i niskiego przepięcia, podczas gdy
przewód zewnętrzny (ekranowany) jest połączony z punktem uziemienia NSG 3150.
Izolacja kabla dla wyjścia przepięciowego EUT musi mieć wytrzymałość 20 kV.
Diody sygnalizacyjne LED
Pięć diod LED sygnalizuje najważniejsze warunki pracy systemu testowego:
Funkcja wskaźnika LED

Opis

Włączanie zasilania

Eksploatowane urządzenie/system

Puls

Pokazuje wystąpienie impulsu lub zdarzenia testowego.

Miganie impulsów

Generator jest ustawiony w pozycji bezpiecznej i potrzebuje kilku sekund, aby
przesunąć przełącznik do pozycji końcowej.

Wysokie napięcie aktywne

Wskazuje, że w przyrządzie obecne jest wysokie napięcie (zgodnie z diodą LED
"Impuls")

EUT - zasilanie włączone

Wskazuje, czy zasilanie EUT jest podłączone do złącza EUT na płycie czołowej.

Błąd

Wskazuje, że wystąpił błąd systemu

Diody LED włączają się i wyłączają podczas okresu rozruchu oraz w przypadku wystąpienia błędów.
Ekran dotykowy i interfejs użytkownika
Kolorowy wyświetlacz dotykowy o przekątnej 7" zawiera kółko i 3 przyciski czułości umożliwiające wykonanie 1, 10 lub 100
kroków na kliknięcie kółkiem. Do sterowania procedurą służą przyciski Start, Stop i Pauza.
Wszystkie menu i podmenu funkcji interfejsu użytkownika zostały opisane w rozdziale 7, Standardowy interfejs użytkownika.
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11.5.

Standardowy interfejs użytkownika (SUI)

Skrócona instrukcja obsługi - Generatory pojedynczych impulsów

Standardowy interfejs użytkownika (SUI) NSG 3150 składa się z
- Kolorowy panel dotykowy 7".
- Koło do ustawiania parametrów
- Przyciski czułości koła oznaczone symbolami 1, 10 i 100 oznaczające jednostki
- A Klawisz Start do rozpoczęcia testów
- A Klawisz Stop umożliwiający zatrzymanie testów
- A Przycisk pauzy umożliwia wstrzymanie testów.

NSG 3150 ekran dotykowy, klawisze i kółko
Po włączeniu zasilania i włączeniu urządzenia rozpoczyna się procedura rozruchu (ok. 30 s) i wyświetlane jest menu Start.

Ekran rozruchowy SUI
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Instalacja

System testowy NSG 3150 jest zgodny z klasą ochrony 1. Aby zapewnić bezpieczny przepływ prądów upływowych, należy
przestrzegać lokalnych przepisów instalacyjnych.
OSTRZEŻENIE - Praca bez podłączenia do uziemienia jest zabroniona!

Urządzenie należy eksploatować wyłącznie w suchym otoczeniu. Ewentualne skropliny muszą odparować przed
uruchomieniem urządzenia. Nie należy przekraczać dopuszczalnej temperatury otoczenia ani poziomu wilgotności. Należy
używać tylko oficjalnie zatwierdzonych złączy i akcesoriów.
Upewnij się, że między EUT a generatorem zapewniona jest niezawodna ścieżka powrotna dla prądu zakłócającego. Do tego
celu dobrze nadaje się płaszczyzna odniesienia uziemienia oraz połączenia uziemienia z przyrządami, opisane w odpowiednich
normach dotyczących badań.
System testowy może być otwierany wyłącznie przez wykwalifikowanego specjalistę, na specjalne polecenie wydane przez
producenta. Ponieważ urządzenie działa z zasady, przed przystąpieniem do jakichkolwiek modyfikacji układu testowego należy
odłączyć NSG 3150 od obu źródeł napięcia. Oprócz samych połączeń sieciowych, niektóre elementy pracują pod wysokim
napięciem i nie są wyposażone w żadną formę dodatkowej ochrony przed przypadkowym dotknięciem.
Należy zadbać o dostęp do wszystkich złączy, aby w razie potrzeby można je było szybko odłączyć.
11.7.

Instalacja wyłącznika zasilania EUT

Wejście EUT powinno być podłączone za pomocą przełącznika zasilania o odpowiedniej mocy, który powinien znajdować się
w pobliżu stanowiska badawczego. Aby zapewnić łatwy i szybki dostęp do zasilania EUT, przełącznik powinien być wyraźnie i
widocznie oznaczony jako "EUT power ON / OFF".
Wewnętrzny system dystrybucji zasilania musi być wyposażony w odpowiedni wyłącznik i przycisk awaryjnego wyłączenia
zgodnie z normą IEC 61010-1.
OSTRZEŻENIE - Praca bez podłączenia do uziemienia jest zabroniona!

11.8.

Generator ostrzeżeń użytkownika
OSTRZEŻENIE - Użytkownicy muszą być świadomi następujących niebezpieczeństw, które mogą
wystąpić podczas testowania:

11.9.



Miejscowe spalanie, wyładowania łukowe, zapłon gazów wybuchowych.



Przepływ prądu zasilającego EUT spowodowany przeskokiem lub awarią wynikającą z
nałożenia się wysokiego napięcia.



Zakłócanie
pracy
innych,
niepowiązanych
urządzeń
elektronicznych,
telekomunikacyjnych, systemów nawigacyjnych i rozruszników serca poprzez
niezauważalne promieniowanie o wysokiej częstotliwości.



W systemie testowym napięcie zakłócające, odpowiadające poziomowi określonemu w
odpowiedniej specyfikacji testu, jest nakładane również na przewód uziemienia
ochronnego EUT. Styki lub bolce uziemiające (np. w niemieckich i francuskich wtyczkach
sieciowych), jak również samo uziemienie EUT mogą zatem znajdować się pod
podwyższonym napięciem, którego dotknięcie byłoby niebezpieczne. W wielu złączach
zasilania nawet śruby są połączone z uziemieniem ochronnym.

Zagrożenia związane z EUT
OSTRZEŻENIE - Użytkownicy muszą być świadomi następujących niebezpieczeństw, które
mogą wystąpić podczas testowania:


EUT to często funkcjonalne próbki, które nie zostały jeszcze poddane testom
bezpieczeństwa. Dlatego istnieje możliwość, że EUT może ulec uszkodzeniu w wyniku
przeciążeń wewnętrznych, a nawet może zacząć się palić.
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Gdy tylko na EUT pojawią się oznaki zakłócenia, badanie należy przerwać i wyłączyć
zasilanie EUT.



Wewnętrzne zakłócenia w elektronice mogą spowodować, że na zewnętrznej obudowie
EUT pojawi się napięcie zakłócające lub napięcie zasilania EUT.



Awaria elektryczna lub wyładowania łukowe w połączeniach poddanych nadmiernemu
napięciu podczas próby.



Eksplozja elementów z pożarem lub fragmentacją w wyniku rozproszenia energii, np. od
prądu zasilającego lub zapłonu odparowanych tworzyw sztucznych.



Wadliwe zachowanie się EUT, np. ramię robota zrywa się z miejsca, zawodzi regulator
temperatury itp.

Użytkownik jest odpowiedzialny za kontrolę wartości znamionowych i integralności wszystkich
kabli podłączonych do generatora NSG 3150, a w szczególności kabli podłączonych do wyjścia
Surge.

11.10. Dane techniczne
Parametr
Napięcie
otwarty):

Wartość
impulsowe

(obwód

± 500 V do 15,0 kV (w krokach co 1 V)

Prąd impulsowy (zwarcie):

± 250 A do 7,5 kA

Impedancja:

2 / 12 Ω

Polaryzacja:

Pozytywne / negatywne / naprzemienne

Synchronizacja fazowa:

Asynchroniczne, synchroniczne 0° do 359º (co 1º)

Złącze:

IEC / zewnętrzna / ręczna

Powtarzanie impulsów:

10* .... 600 s (w odstępach 1-sekundowych) 1 .... 10 min.
500 V - 4400 V10
s @ dodatni, ujemny
20 s naprzemiennie
4401 V - 8000 V20
s
8001 V - 12000 V35
s
12001 V - 15000 V50
s

Czas trwania testu:

1 do 9999 impulsów, Ciągły

Zasilanie urządzeń

85 do 265 VAC, 50 / 60 Hz (maks. 3,15 A)

Bezpiecznik

3.15 Powolne uderzenie
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Sieć sprzęgająca/odsprzęgająca CDN 3153-S63.1

CDN 3153-S63.1 są w pełni automatycznie sterowane, wyposażone w technologię plug and play - wystarczy podłączyć je do
NSG 3150, a po włączeniu systemu zostaną automatycznie wykryte i skonfigurowane, a dostępne możliwości sprzęgania
zostaną wyświetlone w odpowiednich oknach testowych.
Wszystkie funkcje CDN 3153-S63.1:







Ręczne i programowalne sterowanie włączaniem/wyłączaniem zasilania EUT
Wykrywanie obrotu fazy wejścia (tylko CDN 3153-S63.1)
Monitorowanie termiczne wewnętrznych dławików filtru przeciwwagowego; w przypadku wzrostu prądu odbiornika
zintegrowane wentylatory, które nadal znajdują się w trybie gotowości i przy niskich prądach odbiornika,
przyspieszają, aby poprawić chłodzenie.
W przypadku celowego lub niezamierzonego przeciążenia urządzenie CDN 3153-S63.1 automatycznie wyłączy
zasilanie EUT, aby chronić siebie (ryzyko pożaru).
Wszystkie złącza IEC/EN 61000-4-5 do 15 kV
Wszystkie złącza ANSI C62.45 o wartości 2 Ω do
Wszystkie złącza ANSI C62.45 z 12 Ω do 15 kV

8 kV

NSG 3150 na szczycie CDN 3153-S63.1
Dane techniczne:
Napięcie
znamionowe:
EUT Zakres prądu

400 VAC - faza do zera lub faza do ziemi
690 VAC - faza (fazy) do fazy (faz)
do 1000 VDC - pełny zakres prądów (tylko z opcjonalnym INA 3151-63)
0 A do 63 A
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12.1.

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

Skrócona instrukcja obsługi - Generatory pojedynczych impulsów

1. Mogą być obsługiwane wyłącznie przez
upoważnione osoby.
i przeszkoleni specjaliści
2. Nie wolno używać urządzenia bez
uziemienia.
połączenie
3. Na zacisku wyjściowym generowane są
niebezpieczne wysokie napięcia.

12.2.

2. Połączenia czołowe
1. Zasilanie EUT (Equipment Under Test)
2. Opcje wyjść i sprzężeń

12.3.

3. Połączenia tylne

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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4. Elementy sterujące
1. Zjawisko
2. Menu Zaawansowane
3. Powoduje powrót do Ekranu głównego
4. Przyciski testowe i sterujące
5. Opcje wyjść i sprzężeń

12.5.

5. Ekran główny

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

12.6.

6. Szybki start
1. Stuknięcie przycisku QUICK START
umożliwia rozpoczęcie testu.
2. Naciśnięcie przycisku "BACK" lub ← na
ekranie spowoduje cofnięcie się 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. Ustawienia impulsu

1. Stuknij, aby wybrać parametr. Parametry
zapisane białą czcionką można zmieniać.
Wybrany parametr jest podkreślony.
2. Grafika impulsowa. Naciśnij symbol lupy,
aby powiększyć, lub przesuń palcem w lewo i
w prawo, aby przechodzić do innych widoków.
3. Naciśnij , aby zmienić zakres regulacji.
Wybrany zakres zostanie na krótko
wyświetlony obok wybranego parametru.
Naciśnij i przytrzymaj, aby "wyzerować"
najbliższy zakres.
4. Obracanie powoduje zwiększanie lub
zmniejszanie wartości wybranego parametru
w krokach odpowiadających wybranemu
zakresowi.

12.8.

Informacje: Ustawienia impulsu
1. Stuknięcie wybranego parametru powoduje
otwarcie ekranowego menu ustawień.

12.9.

Informacje: Ustawienia impulsu

1. Naciśnij długo, aby uzyskać szczegółowe
informacje.
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8. Rozpoczęcie testu

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

12.11.

9. Przebieg testu
1. Naciśnij przycisk "START/PAUSE", aby
wstrzymać lub naciśnij "STOP", aby
zatrzymać test.
2. Naciśnij "START/PAUSE", aby
kontynuować lub rozpocząć test.
3. Po zatrzymaniu naciśnij "BACK", aby
powrócić do Menu lub naciśnij przycisk ←.

12.12.

Informacje: Wskaźniki stanu przycisków

Kolor biały: Wyłączone zasilanie HV i EUT

Żółty: Włączone zasilanie HV i EUT

Zielony: Gotowość lub wstrzymanie

Pomarańczowy: Testowanie

Czerwony: Testowanie

Miga na czerwono: Błąd
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Konserwacja, regulacja, wymiana części
Konserwacja elektryczna może być wykonywana wyłącznie przez wykwalifikowanych techników
serwisowych.

UWAGA
Generatory nie zawierają żadnych części ani podzespołów 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 oraz sprawdzenia i
kalibracji określonych parametrów.
•

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

•

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

•

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

•

Konserwacja i serwis mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych techników serwisowych, którzy są
przeszkoleni i zaznajomieni z zagrożeniami związanymi z obsługą generatora EM TEST / TESEQ.

•

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

13.1.

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 można przekazać wyspecjalizowanemu przedsiębiorstwu
zajmującemu się utylizacją urządzeń elektronicznych.

Szczegóły dotyczące używanych materiałów i komponentów
- Wbudowane kondensatory nie zawierają polichlorowanych bifenyli (PCB).
- Baterie zapasowe i akumulatory 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 kalibratora. Dlatego należy ściśle przestrzegać
poniższych ostrzeżeń.
Przed rozpoczęciem kalibracji lub weryfikacji należy odłączyć zasilanie EUT od generatora i od sieci
sprzęgającej.
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