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3 Phase Power Quality Logger
Güvenlik Bilgileri
2 Yıl Sınırlı Garanti.
Tam garanti için Kullanım Kılavuzu'na bakın.

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.

XWUyarı
Olası elektrik çarpması, yangın veya fiziksel yaralanmayı
önlemek için:
• Ürün'ü kullanmadan önce tüm güvenlik bilgilerini
okuyun.
• Ürün üzerinde değişiklik yapmayın ve Ürünü yalnızca
belirtilen şekilde kullanın; aksi takdirde Ürün tarafından
sağlanan koruma geçersiz kalabilir.
• Yerel ve ulusal güvenlik kurallarına uyun. Tehlikeli
elektrik yüklü iletkenlerin açıkta olduğu yerlerde; elektrik
çarpmaları ve kıvılcımlardan kaynaklanabilecek
yaralanmaları önlemek için kişisel koruyucu ekipman
(onaylı lastik eldiven, yüz koruması ve aleve dayanıklı
giysiler) kullanın.
• Ürünü kullanmadan önce kasayı inceleyin. Çatlak veya
eksik plastik olup olmadığına bakın. Terminallerin
etrafındaki yalıtımı dikkatle inceleyin.
• Yalıtımın hasar görmesi veya aşınma belirtileri
göstermesi durumunda şebeke güç kablosunu
değiştirin.
• Tüm ölçümlerde; Ürün onaylı ölçüm kategorisi (CAT),
gerilim ve amper kademeli aksesuarlar (problar, test
uçları ve adaptörler) kullanın.
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• Hasarlı olmaları durumunda test uçlarını kullanmayın.
Test uçlarını hasarlı yalıtım açısından inceleyin ve bilinen
bir gerilimi ölçün.
• Üzerinde değişiklik yapılmışsa veya hasarlıysa Ürünü
kullanmayın.
• Ürünü çalıştırmadan önce pil yuvası kapağı kapatılmalı
ve kilitlenmelidir.
• Yalnız çalışmayın.
• Nemli veya ıslak ortamlarda tehlikeli elektrik yüklü
iletkenler üzerinde bağlantı yapmayın.
• Ürünü, uygun aksesuarlar kullanmadan gaz veya buhar
bulunan yerlerde kullanmayın.
• Ürünü, doğrudan güneş ışınlarına karşı koruyun.
• Yalıtım özellikleri, toz ve nem sebebiyle
zayıflayabileceğinden dış mekana kurulmuş test uçları ve
akım problarını çıkarırken devrenin elektrik enerjisini
kesin veya kişisel koruyucu ekipman (PPE) kullanın.
• Nemli koşullarda elektrikli devrelere test uçları veya akım
problarını uygulamayın veya bunları çıkarmayın.
• Tüm koruma kapaklarının takılması gerekir, aksi takdirde
hava girişi koruması IP40 değerine düşürülür.
• Pil yuvası kapağındaki contayı ve arabirim koruma
kapağını temiz tutun.
• Bir Ürün, prob veya aksesuarın en düşük dereceye sahip
tekil parçasının Ölçüm Kategorisi (CAT) değerini
aşmayın.
• Parmaklarınızı parmak korumasının arkasında probların
üzerinde tutun.
• >30 V ac rms, 42 V ac tepe veya 60 V dc değerindeki
gerilimlere dokunmayın.
• Herhangi bir akım ölçümünden yola çıkarak bir devreye
dokunmanın güvenli olduğu sonucuna varmayın. Bir
devrenin tehlikeli olup olmadığını bilmek için gerilim
ölçümü gereklidir.
• Uçlar arasında veya her bir uç ile topraklama arasında
nominal gerilimden fazlasını kullanmayın.
• Ürünün doğru bir şekilde çalıştığından emin olmak için
öncelikle bilinen bir gerilimi ölçün.
• Esnek akım probunu kullanmadan veya çıkarmadan önce
devrenin elektriğini boşaltın veya yerel gerekliliklere
uygun kişisel korunma ekipmanı kullanın.
• Pil yuvası kapağı açılmadan önce şebeke ve ölçüm
devrelerinden bağlantıyı kesin.
• Ürün, açıkta tehlikeli canlı gerilime sahip metal parçalar
veya kablolar bulunan bir ortamda (elektrik dolapları gibi)
kuruluysa Ethernet veya USB aksesuarları kullanmayın.
• Test uçlarından biri halen tehlikeli gerilime bağlıyken
diğer test ucunun metal parçalarına dokunmayın.
• Pil uçlarına kısa devre yaptırmayın.
• Pil hücrelerini veya pil paketlerini sökmeyin veya
ezmeyin.
• Pil hücrelerini veya pil paketlerini ısıya veya ateşe
yaklaştırmayın. Güneş ışığında bırakmayın.
• Ürünün onarımını onaylı bir teknisyene yaptırın.

W Dikkat
Şarj edilebilir pili 5 yıllık orta düzey kullanımdan veya 2 yıllık
yoğun kullanımdan sonra değiştirin. Orta düzey kullanım,
hafta iki kez şarj etmek olarak tanımlanır. Yoğun kullanım,
kapanana kadar pili boşaltmak ve günlük olarak şarj etmek
olarak tanımlanır.

Güvenlik ile İlgili Teknik Özellikler
3 Phase Power Quality Logger
Sıcaklık
Çalışma ..................... -25 °C ila +50 °C (-13 °F ila +122 °F)
Gücü açmadan önce Ürünü -10 °C'ye
(+32° F) kadar ısıtın
Depolama ................... -25 °C ila +60 °C (-13 °F ila +140 °F)
Çalışma Nemi................. IEC60721-3-3: 3K6:
-25 °C ila +30 °C (-13 °F ila +86 °F):
≤% 100
40 °C (104°F): % 55
50°C (122°F): % 35
Rakım
Çalışma ...................... 2000 m (4000 m'ye kadar, azalma: 1000 V
CAT II/600 V CAT III/300 V CAT IV)
Depolama ................... 12 000 m
Pil ....................................... Li-ion 3,7 V; 8,5 Wh, müşteri tarafından
değiştirilebilir
Sıcaklık
Depolama ................... -20 °C ila +50 °C (-4 °F ila +122 °F)
Şarj ............................. 0 °C ila 45 °C (32 °F ila 113 °F)
Güvenlik
Genel.............................. IEC 61010-1: Kirlilik Derecesi 2
Ölçüm ............................. IEC 61010-2-030: CAT IV 600 V /
CAT III 1000 V
Güç Kaynağı................... Aşırı Gerilim Kategorisi IV,
Kirlilik Derecesi 2
Şebeke Adaptörü
MA-C8 ............................ CAT II 300 V

Elektromanyetik Uyumluluk (EMC)
Uluslararası .................... IEC 61326-1: Endüstriyel
CISPR 11: Grup 1, Sınıf A
Grup 1: Ekipman, dahili çalışması için gereken, kasten
oluşturulan ve/veya kullanılan iletken bağlanmış telsiz frekans
enerjisi içerir.
Sınıf A: Ekipman evler ve ev olarak kullanılan binalara besleme
yapan düşük gerilimli güç kaynağı ağlarına doğrudan bağlı olan
yerler haricinde bütün yerlerde kullanım için uygundur. Işınla
gönderilenlerin ve iletilen problemler sebebiyle diğer ortamlarda
elektromanyetik uyumluluğu sağlamak konusunda olası
sorunlarla karşılaşılabilir.
Ekipman bir test nesnesine bağlandığında CISPR 11
seviyelerini aşan emisyonlar meydana gelebilir.
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.
USA (FCC) ..................... 47 CFR 15 alt bölüm C.
USB/WiFi özellikli veya USB/WiFi + BLE Adaptöre Sahip
Kablosuz Telsiz (isteğe bağlı aksesuar)
Frekans Aralığı ............... 2412 MHz - 2462 MHz
Çıkış Gücü...................... <100 mW

İşaretler
İşaret

Açıklama

W

UYARI. TEHLİKE RİSKİ.

X

UYARI. TEHLİKELİ GERİLİM. Elektrik çarpması riski.



Kullanıcı belgelerine başvurun.
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Çift Yalıtımlı



Toprak



Pil



Ölçüm Kategorisi II, düşük voltajlı ŞEBEKE tesisatlarının
kullanım noktalarına (elektrik prizleri ve benzeri noktalar)
doğrudan bağlı bulunan test ve ölçüm devreleri için
geçerlidir.



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.
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Avrupa Birliği direktiflerine uygundur.

)

Kuzey Amerika güvenlik standartlarına uygunluğu CSA
Group tarafından onaylanmıştır.



İlgili Güney Kore EMC standartlarına uygundur.



İlgili Avustralya EMC standartlarına uygundur.



Küçük pil şarj sistemlerine yönelik Cihaz Verimliliği
Düzenlemesine (Kaliforniya Düzenlemeler Kanunu, Başlık
20, Kısım 1601-1608 arası) uygundur.



Bu ürün Lityum-iyon pil içerir. Katı atıklarla karıştırmayın.
Bitmiş piller yetkin bir geri dönüşüm uzmanı veya tehlikeli
madde uzmanı tarafından atılmalıdır. Geri dönüşüm
bilgileri için yetkili Fluke Servis Merkezi ile irtibata geçin.

~

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.

