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Rigel SafeTest 60
Analizator Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Zapoznaj się, ze swoim nowym poręcznym analizatorem bezpieczeństwa
elektrycznego Rigel SafeTest 60. Ten przewodnik pomoże Ci go
skonfigurować i wykorzystać wszystkie jego zalety. 

Poznaj swój SafeTest 60

Jeśli brakuje jakiegoś elementu wyposażenia w Twoim nowym testerze, niezwłocznie skontaktuj
sie z dostawcą.

UWAGA

Ostrzeżenia bezpieczeństwa

       Uwaga niebezpieczeństwo porażenia elektrycznego!
       Należy bezwzględnie przestrzegać wskazanych instrukcji by uniknąć porażenia 
       elektrycznego.
       Ważne, postępuj według instrukcji!
       Ten symbol wskazuje, że instrukcja musi być przestrzegana by uniknąć 
       niebezpieczeństwa.

       Uwaga
       Podczas wielu testów prądu upływu przewód ochronny/uziemiający badanego 
       urządzenia jest przerywany. Z tego powodu należy zadbać o dodatkowe formy 
       zabezpieczenia by zachować należny standard bezpieczeństwa.

       Bezpieczeństwo
       Nie wolno podłaczać żadnego rodzaju sond do napięcia powyżej dozwolonego
        30VAC/DC względem potencjału uziemienia podczas testów nie wymagających zasilania.
       Ryzyko porażenia elektrycznego.

       Należy przyjąć, że dalsza, bezpieczna praca nie jest możliwa:

        n  Jeśli urządzenie lub jego przewody mają widoczne uszkodzenia

        n  Jeśli urządzenie nie funkcjonuje poprawnie

        n  Po długim okresie przechowywania w niekorzystnych warunkach środowiskowych
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SafeTest 60
1 Zasilanie, START, STOP, 
    ODWRÓCONE ZASILANIE
2 Klawisze funkcyjne F1 - F5
3 Pojedyncze uszkodzenie:
    PRZERWANY OCHRONNY
   PRZERWANY NEUTRALNY

4 Gniazdo badanego urządzenia (EUT)
5 Sonda Punkt-Punkt
6 Upływ uziemienia i obudowy
7 Gniazdo zasilania 90-264VAC, 48-64Hz

Co znajdziesz w opakowaniu?
A Rigel SafeTest 60
B Odłączany przewód zasilający 2m
C Sonda z krokodylkiem
D Świadectwo wzorcowania
E Torba
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2 Rozpoczynamy

W tej sekcji zidentyfikujemy niektóre z podstawowych funkcji 
Rigel SafeTest 60 i podpowiemy jak rozpocząć.

Włączamy

Aby włączyć Rigel SafeTest 60, podłącz przewód zasilający do 
gniazda zasilania. SafeTest 60 uruchomi się automatycznie.

3 Wykonywanie testów

    
         
        

  
   

   
     

    
         

     

Z ekranu głównego wybierz żądany test;

TEST PRZEWODU OCHRON-
NEGO / UZIEMIAJĄCEGO

TEST PRĄDU UPŁYWU

TEST REZYSTANCJI IZOLACJI

TEST PUNKT - PUNKT

MENU USTAWIEŃ (zmiana języka i normy testu)

3a Menu Ustawień

Wybierz         z menu głównego by wejść w tryb ustawień;

n Wciśnij            by zmienić język na 
    żądany

n Wciśnij            by zmienić na wybraną 
    normę testu

n Wciśnij            by zobaczyć informacje o
    testerze (hardware i software)

n Wciśnij            by zatwierdzić ustawienia
    i powrócić do menu głównego.
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Rigel Medical, Bracken Hill, South West Industrial Estate,
Peterlee, Co. Durham, SR8 2SW, UK
Tel: +44 (0) 191 587 8730
Email: sales@rigelmedical.com
Web: rigelmedical.com

Część

Ten przewodnik szybkiej obsługi został zaprojektowany do użycia wraz z pełną instrukcją
obsługi Rigel SafeTest 60, dostępna do pobrania na stronie:
www.rigelmedical.pl zakładka ‘Do Pobrania’ / Instrukcje

Odpowiedzi na pytania techniczne w formie not aplikacyjnych można znaleźć na stronie
www.rigelmedical.pl w zakładce ‘Do Pobrania’ / Noty Aplikacyjne. Informacje te są regularnie
aktualizowane i zwykle zawierają odpowiedzi na najczęstsze pytania.

Jeśli potrzebujesz jeszcze więcej informacji skontaktuj się z nami:

     SAMSO Urządzenia Pomiarowe
    e-mail: info@rigelmedical.pl

    Tel: +48 94 342 06 40

    Serwis i wzorcowanie

    e-mail: serwis@rigelmedical.pl

    Tel: +48 94 342 06 40

Więcej informacji na www.rigelmedical.pl

Wer 1.0PL

    
         
        

  
   

   
     

    
         

     

Potrzebujesz więcej?


