i40s-EL
Current Clamp
Güvenlik Bilgileri
Ürününüzü kaydettirmek, kılavuzları indirmek ve daha fazla bilgi
edinmek için www.fluke.com adresine gidin.
Uyarı, kullanıcı için tehlikeli olan koşulları ve prosedürleri tanımlar.

 Uyarı
Olası elektrik çarpması, yangın ve yaralanmaları
önlemek için:
•

Ürünü kullanmadan önce tüm güvenlik bilgilerini
okuyun.

•

Ürünü yalnızca belirtilen şekilde kullanın, aksi
takdirde Ürün tarafından sağlanan koruma geçersiz
kalabilir.

•

Yerel ve ulusal güvenlik kurallarına uyun. Tehlikeli
elektrik yüklü kondüktörlerin açıkta olduğu yerlerde
elektrik çarpmaları ve kıvılcımlardan
kaynaklanabilecek yaralanmaları önlemek için kişisel
korunma ekipmanları (onaylı lastik eldiven, yüz
koruması ve aleve dayanıklı giysi) kullanın.

•

Ürünü patlayıcı gazların veya buharın mevcut olduğu
yerlerde ya da ıslak veya nemli ortamlarda
kullanmayın.

•

>30 V ac rms, 42 V ac pik veya 60 V dc'deki
gerilimlere dokunmayın.

•

Ürünü yalnızca yalıtımlı iletkenlerle kullanın.
Kaplamasız kondüktörler veya baraların etrafında
dikkatli olun. Elektrik çarpmasını önlemek için
kondüktöre dokunmayın.

•

Ürün hasarlı ise kullanmayın.

•

Doğru çalışmaması durumunda Ürünü kullanmayın.
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•

Her kullanımdan önce ürünü inceleyin. Pens metre
mahfazasında veya çıkış kablosu izolasyonunda
çatlak veya eksik parça olup olmadığına bakın.
Ayrıca gevşek veya zayıflamış parçalara bakın.
Çenenin etrafındaki izolasyonu dikkatli bir şekilde
inceleyin.

•

Herhangi bir akım ölçümünden yola çıkarak bir
devreye dokunmanın güvenli olduğu sonucuna
varmayın. Bir devrenin tehlikeli olup olmadığını
bilmek için gerilim testi gereklidir.

•

Ürünün onarımını onaylı bir teknisyene yaptırın.

•

Ürünü temizlemeden önce iletkenden ayırın.

•

Current Clamp'i dokunma bariyerinin dışından
tutmayın.

Teknik Özellikler
Güvenlik ................................ IEC 61010-1: Aşırı Gerilim CAT IV,
Ölçüm 600 V CAT III / 300 V CAT
IV, Kirlilik Derecesi 2
Sıcaklık
Çalışma ........................ -10°C ila +55°C (-14°F ila 131°F)
Depolama ..................... -20°C ila +70°C (-4°F ila 158°F)
Rakım
Çalışma ........................ 2000 m (4000 m'e kadar, 600 V
CAT II/300 V CAT III azalma)
Depolama ..................... 12.000 m

Aşağıdaki tabloda ürün üzerinde veya bu belgede kullanılan simgeler
listelenmiştir.

İşaretler
İşaret

Anlamı



Tehlike Riski. Önemli bilgiler. Kılavuza bakın.



Tehlikeli Voltaj



Çift izolasyon

CAT II

CAT III

CAT IV

Ölçüm Kategorisi II, düşük gerilimli ŞEBEKE
tesisatlarının kullanım noktalarına (elektrik prizleri
ve benzeri noktalar) doğrudan bağlı bulunan test ve
ölçüm devreleri için geçerlidir.
Ölçüm Kategorisi III, binanın düşük gerilim şebeke
tesisatının dağıtım kısmına bağlı test ve ölçüm
devreleri için geçerlidir.
Ölçüm Kategorisi IV, binanın düşük gerilim şebeke
tesisatının kaynağına bağlı test ve ölçüm devreleri
için geçerlidir.




Avrupa Topluluğu direktiflerine Uygundur.



İlgili Avustralya EMC gerekliliklerine uygundur.



İlgili Kuzey Amerika Güvenlik Standartları'na
uygundur.

Bu ürün, WEEE Yönergesi (2002/96/EC) işaret
gerekliliklerine uygundur. Ekli etiket, bu
elektrikli/elektronik ürünü evsel atıklarla birlikte
bertaraf etmemeniz gerektiğine işaret eder. Ürün
Kategorisi: WEEE Direktifi Ek I'deki ekipman
türlerine göre, bu ürün Kategori 9 "İzleme ve Kontrol
Araçları" ürünü olarak sınıflandırılır. Bu ürünü
sınıflandırılmamış belediye atığı olarak atmayın.
Geri dönüşüm bilgileri için Fluke web sitesine gidin.

SINIRLI GARANTİ VE SORUMLULUK SINIRI
Bu Fluke ürününün malzeme ve işçilik arıza bakımı satın alıma
tarihinden sonraki bir yıl boyunca ücretsizdir. Bu garanti, sigortaları,
tek kullanımlık pilleri veya kaza, ihmal, yanlış kullanım, değişiklik
yapma, kirlilik veya anormal çalışma ve kullanım koşullarını
kapsamaz. Bu ürünün satıcılarının, Fluke adına başka herhangi bir
garanti verme yetkisi yoktur. Garanti süresi boyunca servisten
faydalanabilmek, iadeyle ilgili yetkili belge alabilmek için en yakın
Fluke yetkili servis merkeziyle irtibata geçin, daha sonra ürünü
sorunun açıklamasıyla beraber Servis Merkezi'ne gönderin.
BU GARANTİ SİZİN TEK ÇÖZÜMÜNÜZDÜR. BELLİ BİR AMACA
UYGUNLUK GİBİ BAŞKA HİÇBİR GARANTİ, AÇIK YA DA KAPALI
OLARAK VERİLMEMİŞTİR. FLUKE, HERHANGİ BİR NEDEN
SONUCU OLUŞAN ÖZEL, DOLAYLI, NİHAİ VEYA TESADÜFİ VERİ
KAYBI DAHİL, HİÇBİR KAYIP VE ZARARDAN SORUMLU
DEĞİLDİR. Bazı devletler, ima edilmiş bir garantinin ya da arızi veya
nihai hasarların hariç tutulmasına veya sınırlanmasına izin
vermediğinden, bu sorumluluk sınırlaması sizin için geçerli olmayabilir.
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