1630-2/1630-2 FC
Earth Ground Clamp
Güvenlik Bilgileri
1 Yıl Sınırlı Garanti.

Ürününüzün kaydını yapmak, Kullanım Kılavuzunu okumak ve daha
fazla bilgi edinmek için www.fluke.com adresine gidin.
Uyarı, kullanıcı için tehlikeli olan koşulları ve prosedürleri tanımlar.
 Uyarılar
Olası elektrik çarpması, yangın veya fiziksel yaralanmaları
önlemek için:
• Tüm talimatları dikkatlice okuyun.
• Ürünü kullanmadan önce tüm güvenlik bilgilerini
okuyun.
• Ürün üzerinde değişiklik yapmayın ve Ürünü yalnızca
belirtilen şekilde kullanın; aksi takdirde Ürün tarafından
sağlanan koruma geçersiz kalabilir.
• Ürünü patlayıcı gazların veya buharın mevcut olduğu
yerlerde ya da ıslak veya nemli ortamlarda kullanmayın.
• Her kullanımdan önce Ürünü inceleyin. Pens
muhafazasında veya çıkış kablosu yalıtımında çatlak
veya eksik parça olup olmadığına bakın. Gevşemiş veya
zayıflamış bileşenler olup olmadığını da kontrol edin.
Çenelerin etrafındaki yalıtımı dikkatli bir şekilde
inceleyin.
• Yerel ve ulusal güvenlik kurallarına uyun. Tehlikeli
elektrik yüklü iletkenlerin açıkta olduğu yerlerde; elektrik
çarpmaları ve kıvılcımlardan kaynaklanabilecek
yaralanmaları önlemek için kişisel koruyucu ekipman
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(onaylı lastik eldiven, yüz koruması ve aleve dayanıklı
giysiler) kullanın.
• Tüm ölçümlerde; Ürün onaylı ölçüm kategorisi (CAT),
gerilim ve amper kademeli aksesuarlar (problar, test
uçları ve adaptörler) kullanın.
• Üzerinde değişiklik yapılmışsa veya hasarlıysa Ürünü
kullanmayın.
• Hasarlıysa Ürünü devre dışı bırakın.
• Düzgün çalışmaması durumunda Ürünü kullanmayın.
• Ürünü nominal frekansının üzerinde kullanmayın.
• Çalışmayı belirtilen ölçüm kategorisi, gerilim veya amper
değerleri ile sınırlayın.
• >30 V ac rms, 42 V ac tepe ya da 60 V dc gerilimlerine
temas etmeyin.
• Ürünü dokunma bariyerinin arkasında tutun.
• Ürünü çalıştırmadan önce pil kapağı kapatılmalı ve
kilitlenmelidir.
• Yanlış ölçümleri önlemek için, düşük pil göstergesi
göründüğünde pilleri değiştirin.
• Ürün uzun bir süre kullanılmayacaksa veya 50°C
üzerindeki sıcaklıklarda saklanacaksa pilleri çıkarın.
Piller çıkarılmazsa pil sızıntısı ürüne zarar verebilir.
• Ürünü kapakları çıkarılmış veya kasası açık bir şekilde
kullanmayın. Tehlikeli gerilim ortaya çıkabilir.
• Pil sızıntısı olması durumunda kullanmadan önce ürünü
onarın.
• Yalnızca belirtilen yedek parçaları kullanın.
• Ürünü onaylı bir teknisyene tamir ettirin.
• Ürünü temizlemeden önce giriş sinyallerini çıkarın.
• Harici düşük frekans manyetik alanların >30 A/m olduğu
yerlerde çalıştırmayın.

Güvenlik Teknik Özellikleri
Maksimum Topraklama
Gerilimi .............................. 1000 V
Pil Tipi................................ AA alkalin IEC LR6 (x4)
Sıcaklık
Çalışma .......................... -10°C - +50°C
Saklama ......................... -20°C - 60°C
Çalışma Nemi.................... Yoğuşmasız (<10°C)
≤%90 RH (10°C ila 30°C'de)
≤%75 RH (30°C ila 40°C'de)
≤%45 RH (40°C ila 50°C'de)
(yoğuşmasız)
Sıcaklık
Katsayısı............................ 0,1 x (belirtilen hassaslık)/°C
(<18°C veya >28°C)
Giriş Koruması.................. IEC 60529: Ağız kapalıyken IP30

Rakım
Çalışma .......................... 2000 m
Depolama....................... 12 000 m
Boyutlar............................. 283 mm x 107 mm x 48 mm
Güvenlik
Genel ............................. IEC 61010-1: Kirlilik Derecesi 2
IEC 61557-1
Ölçüm............................. IEC 61010-2-032: CAT IV 600 V /
CAT III 1000V
Kaçak Akım Ölçümleri için
Akım Pensi ..................... IEC 61557-13: Sınıf 2, ≤30 A/m
Topraklama Direnci ........ IEC 61557-5
Güvenlik Önlemlerinin
Verimliliği........................ IEC 61557-16
Elektromanyetik Uyumluluk (EMC)
Uluslararası .................... IEC 61326-1: Taşınabilir
Elektromanyetik Ortam
CISPR 11: Grup 1, Sınıf B,
IEC 61326-2-2
Grup 1: Ekipman, dahili çalışması için gereken, kasten
oluşturulan ve/veya kullanılan iletken bağlanmış telsiz frekans
enerjisi içerir.
Sınıf B: Ekipman, evler ve ev olarak kullanılan binalara besleme
yapan alçak gerilimli güç kaynağı ağlarına doğrudan bağlı olan
yerlerde kullanım için uygundur.
Kore (KCC) .................... A Sınıfı Ekipman (Endüstriyel Yayın ve
İletişim Ekipmanı)
Sınıf A: Ekipman endüstriyel elektromanyetik dalga yayan
ekipman gerekliliklerini karşılar ve satıcı veya kullanıcı bunu
dikkate almalıdır. Bu cihazın çalışma ortamlarında kullanılması
amaçlanmıştır; cihaz ev kullanımına uygun değildir.
ABD (FCC) ..................... 47 CFR 15 alt bölüm B. Bu ürün, 15.103
bendi uyarınca istisnai ürün olarak
değerlendirilir.
Kablosuz Radyo
Frekans Aralığı............... 2412 MHz - 2462 MHz
Çıkış Gücü ..................... <10 mW
Radyo Frekansı
Sertifikası ....................... FCC ID:T68-FBLE IC:6627A-FBLE
Kapsamlı ürün teknik özellikleri için Kullanım Kılavuzunu görmek
üzere www.fluke.com adresine gidin.

İşaretler
İşaret

Açıklama



UYARI. TEHLİKE RİSKİ.



UYARI. TEHLİKELİ GERİLİM. Elektrik çarpması riski.



Kullanıcı belgelerine başvurun.



Yalıtımlı olmayan tehlikeli elektrik yüklü iletkenlerin
civarında uygulamaya ve sökmeye izin verilir.



Çift Yalıtımlı





Harici düşük frekans manyetik alanların >30 A/m
olduğu yerlerde çalıştırmayın.
Pil



Ölçüm Kategorisi III, binanın düşük voltajlı ŞEBEKE
tesisatının dağıtım kısmına bağlı test ve ölçüm
devreleri için geçerlidir.



Ölçüm Kategorisi IV, binanın düşük voltajlı ŞEBEKE
tesisatının kaynağına bağlı test ve ölçüm devreleri için
geçerlidir.



Çin Halk Cumhuriyeti'nde üretilen (PRC) ölçüm
cihazları için Çin ölçüm sertifika işareti.



Kuzey Amerika güvenlik standartlarına uygunluğu CSA
Group tarafından onaylanmıştır.



Avrupa Topluluğu direktiflerine Uygundur.



İlgili Avustralya Güvenlik ve EMC standartlarına
uygundur.



TÜV SÜD Ürün Servisi tarafından onaylanmıştır.



İlgili Güney Kore EMC standartlarına uygundur.



Bu ürün, WEEE Yönergesi işaret gerekliliklerine
uygundur. Ekli etiket, bu elektrikli/elektronik ürünü evsel
atıklarla birlikte bertaraf etmemeniz gerektiğine işaret
eder. Ürün Kategorisi: WEEE Yönergesi Ek I'deki
ekipman türlerine göre, bu ürün Kategori 9 "İzleme ve
Kontrol Araçları" ürünü olarak sınıflandırılmıştır. Bu
ürünü sınıflandırılmamış belediye atığı olarak atmayın.

