BT508/BT510/BT520/BT521

Battery Analyzer
Veiligheidsblad

Ga naar www.fluke.com om uw product te registeren, handleidingen te downloaden en meer informatie te
raadplegen.
Een Waarschuwing geeft omstandigheden en procedures aan die gevaar opleveren voor de gebruiker.

 Waarschuwing
Ga als volgt te werk om mogelijke elektrische schokken, brand of lichamelijk letsel te voorkomen:
•

Lees alle instructies zorgvuldig.

•

Lees alle veiligheidsinformatie voordat u het product gebruikt.

•

Gebruik het product uitsluitend volgens de voorschriften, want anders is de beveiliging van het
product mogelijk niet langer voldoende.

•

Gebruik het product niet bij explosiegevaarlijke gassen of dampen of in vochtige of natte
omgevingen.

•

Gebruik het product niet als het beschadigd is.

•

Gebruik het product niet als het niet correct werkt.

•

Leg nooit meer dan de nominale spanning aan tussen de aansluitingen en aarde.
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•

Raak geen spanningen > 30 V AC RMS, 42 V AC piek of 60 V DC aan.

•

De specificatie van de meetcategorie (CAT) van de afzonderlijke component met de laagste
gespecificeerde waarde van het product, de probe of het accessoire mag niet worden
overschreden.

•

Gebruik de HOLD-functie niet om onbekende potentialen te meten. Als HOLD is ingeschakeld,
verandert het display namelijk niet wanneer een andere potentiaal wordt gemeten.

•

Gebruik de stroomtang uitsluitend op de wijze zoals voorgeschreven in de
bedieningsinstructies. Anders bieden de veiligheidsvoorzieningen van de stroomtang u mogelijk
geen bescherming.

•

Houd de stroomtang nergens voorbij de vingerbescherming vast.

•

Inspecteer de stroomtang vóór elk gebruik. Controleer de behuizing van de klem of de isolatie
van de uitgangskabel op barsten of ontbrekende stukken. Controleer ook of er losse of zwakke
componenten zijn. Besteed vooral aandacht aan de isolatie rond de bek.

•

Gebruik de stroomtang nooit aan een stroomkring met een spanning die hoger is dan 600 V
(CAT III) of een frequentie die hoger is dan 400 Hz.

•

Wees uiterst voorzichtig als u in de omgeving van onbedekte geleiders of rails werkt. Contact
met de geleider kan elektrische schokken veroorzaken.

•

Gebruik geen beschadigde meetsnoeren. Controleer de meetsnoeren op beschadigde isolatie of
blootliggend metaal. Controleer de doorgang van de meetsnoeren.

•

Sluit het gemeenschappelijke meetsnoer aan voordat u het spanningvoerende meetsnoer
aansluit, en koppel het spanningvoerende meetsnoer los vóór het gemeenschappelijke
meetsnoer.

•

Voorkom gelijktijdig contact met de batterij en met rekken of hardware die geaard kunnen zijn.

Battery Analyzer
Algemene specificaties
Houd u aan plaatselijke en landelijke veiligheidsvoorschriften. Gebruik persoonlijke
veiligheidsuitrusting (goedgekeurde rubberhandschoenen, gelaatsbescherming en
brandwerende kleding) om letsel door elektrische schokken en boogontlading te voorkomen bij
blootliggende geleiders onder spanning.
•
Controleer eerst de behuizing van het product. Controleer op barsten of ontbrekende kunststof.
Bekijk de isolatie rond de aansluitpunten zorgvuldig.
•
Gebruik voor de meting uitsluitend probes, meetsnoeren en adapters met de juiste
meetcategorie (CAT), spanning en stroomsterkte.
•
Meet eerst een bekende spanning om te controleren of het product juist werkt.
•
Beperk het gebruik tot de specificaties van de meetcategorie, spanning of stroomsterkte.
•
Houd uw vingers achter de vingerbescherming op de probes.
•
Verwijder alle probes, meetsnoeren en accessoires voordat de batterijklep wordt geopend.
•
Gebruik de juiste aansluitingen, de juiste functie en het juiste bereik voor de metingen.
•
Gebruik uitsluitend stroomtangen, meetsnoeren en adapters die zijn meegeleverd met het
product.
•
Houd de handgreep achter de vingerbescherming vast als u de interactieve handgreep gebruikt.
•
Breng de CAT III-beschermkap van het meetsnoer aan wanneer u het product gebruikt in een
omgeving van CAT III. De CAT III-beschermkap brengt het blootliggende metaal van de probe
terug tot < 4 mm.
•
Gebruik het product niet wanneer de afdekkingen zijn verwijderd of de behuizing is geopend. Er
bestaat een kans op blootstelling aan gevaarlijke spanning.
Voor veilig gebruik en onderhoud van het product:
•
Gebruik uitsluitend voorgeschreven reserveonderdelen.
•

•

Gebruik uitsluitend voorgeschreven reservezekeringen.

•

Laat het product uitsluitend repareren door een erkende monteur.
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•

De batterijklep moet worden gesloten en vergrendeld voordat u het product gebruikt.

•

Batterijen bevatten gevaarlijke chemische stoffen die brandwonden of explosies kunnen
veroorzaken. Bij contact met chemische stoffen, reinigen met water en een arts raadplegen.

•

Zorg ervoor dat er geen ingangssignalen aanwezig zijn voordat u het product reinigt.

•

Batterijen en batterijsets niet demonteren of pletten.

•

Batterijen en batterijsets uit de buurt van hitte of vuur houden. Niet in zonlicht leggen.

•

Als op het display wordt aangegeven dat de batterij bijna leeg is, kan er mogelijk niet met het
product worden gemeten.

•

Houd de batterijset uit de buurt van kinderen en dieren.

•

Stel batterijsets niet bloot aan zware stoten zoals mechanische schokken.

•

Gebruik geen andere lader dan de speciaal voor het product geleverde lader.

•

Gebruik geen batterij die niet door Fluke is ontworpen of aanbevolen voor gebruik met het
product.

•

Verwijder alle probes, meetsnoeren en accessoires voordat de batterijklep wordt geopend.

•

Bij lekkage van de batterij, het product eerst repareren vóór gebruik.

•

Verwijder de batterijen wanneer het product gedurende een lange periode niet zal worden gebruikt of
wanneer het bij temperaturen wordt opgeslagen die de specificatie van de batterijfabrikant
overschrijden. Als de batterijen niet worden verwijderd, kan het product door batterijlekkage
beschadigd raken.

•

Sluit de batterijlader aan op een stopcontact voordat u het product aansluit.

•

Gebruik uitsluitend door Fluke goedgekeurde voedingsadapters voor het opladen van de batterij.

•

Houd batterijen en batterijsets schoon en droog. Maak verontreinigde aansluitingen schoon met een
droge, schone doek.

Battery Analyzer
Algemene specificaties
•

Batterijen of batterijsets niet bewaren in een opbergruimte waar de klemmen kunnen worden
kortgesloten.

•

Zorg voor doorgang van de zekering. Als de zekering wordt onderbroken, geeft de mΩ-functie 'OL'
weer met alle meetpengeleiders kortgesloten.

•

Vervang een doorgebrande zekering uitsluitend door een zekering van exact hetzelfde type om
boogontlading te voorkomen.

•

Wanneer het product lang werd opgeslagen, kan het nodig zijn de batterijsets meerdere malen op te
laden en te ontladen zodat zij weer maximaal kunnen presteren.
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 Afzekering voor impedantie ............................ 0,44 A (44/100 A, 440 mA), 1000 V SNELLE zekering, uitsluitend gespecificeerd Flukeonderdeel
Voeding
Batterij ................................................................. BP500 slimme batterijset: dubbele lithium-ionbatterij, 7,4 V, 3000 mAh
Gebruiksduur batterij ........................................... >8 uur in continubedrijf met volle belasting
Laadduur batterij ................................................. ≤4 uur
Netvoedingsadapter ............................................ Gebruik uitsluitend de BC500 batterijlader: 18 V, 840 mA
Netvoeding .......................................................... Adapter van 100 V AC tot 240 V AC met landspecifieke stekker
Frequentie ........................................................... 50 Hz tot 60 Hz
Temperatuur
Bedrijf .................................................................. 0 °C tot 40 °C
Opslag ................................................................. -20 °C tot 50 °C
Opladen lithium-ionbatterij................................... 0 °C tot 40 °C
Relatieve vochtigheid (niet-condenserend, 10 °C)
Bedrijf .................................................................. ≤80% bij 10 °C tot 30 °C
≤75% bij 30 °C tot 40 °C
Opslag ................................................................. ≤95%
Hoogte
Bedrijf .................................................................. 2.000 m
Opslag ................................................................. 12.000 m
Temperatuurcoëfficiënt ........................................ 0,1 x (gespecificeerde nauwkeurigheid) /°C (<18 °C of >28 °C)
Trillingsvastheid .................................................... Voldoet aan MIL-PRF-28800F klasse 2
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Afmetingen
Lengte ................................................................. 220 mm
Breedte ................................................................ 103 mm
Diepte .................................................................. 58 mm
Gewicht ............................................................... 850 g
Schermafmetingen .............................................. 77,00 mm x 56,50 mm
Geheugen
Flash-geheugen voor gegevens/instellingen....... 4 MB
Beschermingsklasse............................................. IEC 60529: IP 40
Veiligheid ............................................................... IEC 61010-1, IEC 61010-2-030, IEC 61010-031, vervuilingsgraad 2
BT508/BT510/BT520 ..................................... 600 V CAT III
BT521 ......................................................... 600 V CAT III, 1000 V DC max.
Alle modellen................................................ gereduceerd tot CAT II met geïnstalleerde CAT II-probekap
EMI, RFI, EMC, RF ................................................. IEC 61326-1, IEC 61326-2-2
BT521: IEC 300328, IEC 301489-1, IEC 301489-17, FCC deel 15 subdeel C secties
15.207, 15.209, 15.249
CONTAINS FCC IDs: T68-FWCS, XDULE40-S2
IC: 6627A-FWCS, 8456A-LE4S2
Elektromagnetische compatibiliteit.................. Geldt alleen voor gebruik in Korea. Apparatuur van klasse A (industriële zend- en
[1]
communicatieapparatuur)
[1]

Dit product voldoet aan de vereisten voor industriële (klasse A) elektromagnetische stralingsapparatuur, en de verkoper en gebruiker dienen hiermee
rekening te houden. Deze apparatuur is bedoeld voor gebruik in zakelijke omgevingen en is niet bestemd voor thuisgebruik.
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Tabel 1. Pictogrammen1
Pictogram
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Beschrijving

Pictogram

Beschrijving



Gevaar. Belangrijke informatie. Zie
gebruiksaanwijzing.



AC (wisselstroom)



Gevaarlijke spanning.



DC (gelijkstroom)



Aarde.



CAT II

Meetcategorie II is van toepassing
bij het testen en meten van
stroomkringen die direct zijn
aangesloten op
stroomafnamepunten (contactdozen
en soortgelijke punten) van de lagenetspanningsinstallatie.

CAT III

CAT IV

Meetcategorie IV is van toepassing
bij het testen en meten van
stroomkringen die zijn aangesloten
op de bron van de lagenetspanningsinstallatie van het
gebouw.



Zekering
Meetcategorie III is van
toepassing bij het testen en meten
van stroomkringen die zijn
aangesloten op de verdeling van
de lage-netspanningsinstallatie
van het gebouw.

Conform relevante EMC-normen
van Zuid-Korea.

Battery Analyzer
Gegevens radiofrequentie
Pictogram

Beschrijving

Pictogram

Beschrijving



Geïnspecteerd en goedgekeurd door
TÜV Product Services.



Conform relevante NoordAmerikaanse veiligheidsnormen.



Conform richtlijnen van de Europese
Unie.



Conform relevante Australische
normen.



Dit product voldoet aan de merktekenvereisten van de AEEA-richtlijn (2002/96/EG). Het
aangebrachte merkteken duidt erop dat dit elektrische/elektronische product niet met het
huishoudelijk afval mag worden afgevoerd. Productcategorie: Met betrekking tot de
apparatuurtypen van bijlage I van de AEEA-richtlijn, valt dit product onder categorie 9,
'meet- en controle-instrumenten'. Werp dit product niet met gewoon ongescheiden afval
weg. Ga naar de website van Fluke voor informatie over recycling.

Gegevens radiofrequentie
Zie het bestand Radio Frequency Data for Class A (Gegevens over radiofrequentie voor klasse A) op de website van Fluke.
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BEPERKTE GARANTIE EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Dit product van Fluke is vrij van materiaal- en fabricagefouten gedurende 3 jaar na de datum van aankoop. Deze
garantie is niet van toepassing op zekeringen, wegwerpbatterijen of schade die voortvloeit uit een ongeluk,
verwaarlozing, verkeerd gebruik, wijziging, verontreiniging of abnormale omstandigheden bij bediening of
hantering. Wederverkopers zijn niet gemachtigd om enige andere garantie namens Fluke te verstrekken. Voor
het verkrijgen van service gedurende de garantieperiode moet u bij het dichtstbijzijnde door Fluke erkende
servicecentrum om retourautorisatie-informatie vragen en het product vervolgens samen met een beschrijving
van het probleem naar dat servicecentrum sturen.
DEZE GARANTIE IS UW ENIGE VERHAAL. ER WORDEN GEEN ANDERE UITDRUKKELIJKE OF
STILZWIJGENDE GARANTIES, ZOALS GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, VERSTREKT. FLUKE
IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR BIJZONDERE SCHADE, INDIRECTE SCHADE, INCIDENTELE SCHADE
OF GEVOLGSCHADE OF VERLIEZEN, VOORTVLOEIENDE UIT WELKE OORZAAK OF THEORIE DAN OOK.
Aangezien in bepaalde staten of landen de uitsluiting of beperking van een stilzwijgende garantie of van
incidentele schade of gevolgschade niet is toegestaan, is het mogelijk dat deze beperking van aansprakelijkheid
niet op u van toepassing is.
Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett, WA 98206-9090
U.S.A.
11/99
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