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Bus voor aansluiting van de beschermingsleiding van het te testen apparaat
Bus voor aansluiting van de nulleider van het
te testen apparaat
Bus voor aansluiting fase van het te testen
apparaat
Bus voor sonde aansluiting
Bus voor sonde aansluiting
Functieschakelaar
Drukknop omhoog
Drukknop omlaag
LCDisplay
RS232 interface
Signaallamp voor fout in netaansluiting
Drukknop enter
Drukknop helpfunctie
Drukknop functietest
Signaallamp functietest

Vergrendeling (links en rechts) handvat
Optionele veiligheids contactdoos voor service
doeleinden (bijv. PC of printer)
Test wandcontactdoos voor aansluiting van
het te testen apparaat
Vergrendeling (links en rechts) deksel
Deksel
Opbergvak voor sonde en toebehoren
Dekselschot
Draaggreep / beugel gekantelde opstelling
Sonde
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Setup

In alle meet– en testfuncties en bij alle instellingen kunt u de Informatieknop indrukken voor meer informatie. Ook zijn per test de betreffende aansluitschema‘s grafisch
zichtbaar op het display
Menu

In de Setup kunt u verschillende basis instellingen doen. Zet daarvoor eerst de keuze schakelaar in de stand “Menu”

Met behulp van de pijl toetsen en de enter toets kunt u opties selecteren.
Let op! Als u zonder kennis van zaken instellingen wijzigt kan het voorkomen dat de
daarna uitgevoerde testen ten onrechte als ―goed‖ of als ―fout‖ worden boordeeld
door de Secutest.

In het sub menu ―Standaard Instellingen‖ kunt u o.a. zaken zoals verlichting, meettijd,
referentiespanning, kortsluitstroom, en wachttijd netvoeding instellen.

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden

Vergeet na de eventueel aangebrachte wijzigingen niet op te slaan.
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Configureren NEN3140 test

NEN3140
- 230V

Zet eerst de schakelaar op de stand ―NEN3140—230V‖.

Selecteer met de pijltjes toetsen het item ―Setup‖ en bevestig dit met de ―Enter‖ toets

Selecteer ―Configureren‖ en bevestig dit met de ―Enter‖ toets

Bij de visuele controle geeft u aan of u per test een visuele controle wilt doen. U dient
dit in principe aan te laten staan (X).

―Automatisch testen uit‖: Als deze aangemerkt staat wordt iedere test handmatig stap
voor stap uitgevoerd. Normaal gesproken is dit niet noodzakelijk m.u.v. speciale gevallen. Het werkt dus het meest prettig als deze optie niet aangevinkt staat.

Aan het einde van een test worden de testresultaten automatisch in de eventueel
aanwezige PSI (Printer—geheugen– interface) of SI (Geheugen-interface) module
opgeslagen.
De meting wordt met een opeenvolgend nummer in de (P)SI-Module opgeslagen.
Indien u echter een eigen ID-nummer aan de keuring wilt invoeren, dan moet u deze
optie uitschakelen en handmatig (2 x op Store drukken) opslaan.
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Netompoling: Hierbij wordt bij de functionele test, waarbij de 230V netspanning wordt
ingeschakeld tijdens de meting fase (L) en Nul (N) verwisseld. Dit geeft een zeer correcte meting.

Klasse III (PC) Un: Bij actieve objecten wordt de voedingsspanning in plaats van de
isolatieweerstand gemeten.

Bij deze optie wordt automatisch bepaald of:
bij toestellen met nulspanningsbeveiliging de lekstroom gemeten wordt
Bij inschakelbare toestellen de isolatieweerstand en de vervangende lekstroom wordt gemeten.
Let op bij verlengkabels.

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden

Keer weer terug naar het menu.

Tool Care Nederland BV
Griendweg 57

Tel: 078-6732062
Fax: 078-6735778

www.secutester.nl
info@toolcare.nl

8

Automatisch testen 230V

NEN3140
- 230V

Zet eerst de schakelaar op de stand ―NEN3140—230V‖.
De test wordt geheel automatisch uitgevoerd.
In dit voorbeeld is Klasse I gedetecteerd. U kunt dit wijzigen als dit niet juist is.

Als u een verlengsnoer, stekkerdoos of kabelhaspel inspecteert plaatst u hier een
vinkje. (X = ja, - = nee)

Bij deze optie kunt u aangeven of u de isolatieweerstand wilt testen. Bij electronische
apparatuur en bij testobjecten met een nulspanningsschakelaar kunt u deze optie
uitzetten.

Ieder testobject behoort een uniek ID-nummer te hebben. Dit kan ingevoerd worden
via het toetsenbord van de SI– of PSI Module.

Nu kan de test gestart worden.
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Als eerste vraagt de Secutest om de visuele inspectie uit te voeren. Als alle vragen
positief beantwoord kunnen worden kunt u met de ―Enter‖ toets verder.

De Secutest doorloopt nu een aantal stappen waarbij soms om bevestiging met de
―Enter‖ toets gevraagd kan worden.

Ook de functietesten zijn goedgekeurd.
Indien een PSI– of SI-module aanwezig is, dan kunt u de meting opslaan door op
―Store‖ te drukken. Indien de ―Autostore‖ niet aanstaat kunt u uw eigen ID-nummer
aan de meting toekennen.
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Wijzigingen en drukfouten voorbehouden

Het toestel is goedgekeurd en de testresultaten van de veiligheidstesten worden getoond. Daarna kunt u via de speciale toets naast de knipperende LED de (niet verplichte) functietesten uitvoeren.
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Automatisch testen PC‘s

PC

Zet de functieschakelaar in de stand ―PC‖
Deze stand wordt gebruikt voor apparatuur met gevoelige onderdelen die zijn aangesloten op fase– en Aarde zoals bijv. ontstoringscondensatoren.
Hierbij wordt de insolatieweerstand (500Vdc) niet gemeten, wel wordt er een lekstroommeting gedaan.

Het testen van verlengkables
Er zijn verschillende manieren om enkelfasige / 3-fasen verlengkabels te keuren:
Enkelfasige verlengkabels:
NEN3140 /
230V

Zet de functieschakelaar in de stand ―NEN 3140 / 230V‖

Hiervoor dient u alvorens de test te starten bij ―Verl. Kabel‖ voor ―Met EL1‖ adapter
te selecteren. De EL1 adapter wordt standaard bij de Secutest sets, of kan als losse
accessoire meegeleverd worden.
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3—fasen verlengkabels:
Voor het testen van 3-fasen verlengkabels kunt u gebruik maken van de VL2E adapter (zie afbeelding). Voor aanvullende informatie verwijzen wij u naar de aparte handleiding.
De VL2E adapter kan als losse accessoire bij de Secutest besteld worden.

3—fasen verlengkabels en functietesten met behulp van de AT3-III adapter:
De AT3-III adapter is een uitgebreide testkoffer voor keuringen van 3-fase apparatuur. Hiermee worden naast weerstand beschermingsleiding en isolatieweerstand
ook o.a. lekstroom, vervangende lekstroom, aanraakstroom etc. getest.
Voor aanvullende informatie verwijzen wij u naar de aparte handleiding.

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden

De AT3-III adapter kan als losse accessoire bij de Secutest besteld worden.
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Aansluitschema‘s

Indien u wilt weten hoe een object aan de Secutest aan moet sluiten, dan kunt u het
volgende doen:
Menu

Druk op de i-toets en op de pijl naar beneden
Hieronder vindt u enkele aansluitschema‘s voor de verschillende klasse‘s en andere
grootheden.
Deze aansluitschema‘s zijn met de i-toest ook op het display van de Secutest oproepbaar tijdens het uitvoeren van de testen

Klasse indeling:
Klasse I: Toestellen met een metalen gestel dat door middel van een aarddraad met
de aarde van de installatie verbonden moet worden. (bijv. betonmolen, koelkast etc.
Klasse II: Toestellen die voorzien zijn van een dubbele isolatie (bijv. boormachines,
decoupeerzaag etc.)
Klasse I

Klasse II
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Spanning

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden

Weerstand,
temperatuur,
stroomsterkte
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Gegevens opslaan in SI of PSI

Na elke keuring kunt u via de RS232 interface de meetgegevens uitlezen via de
RS232 interface.
Indien u meerdere keuringen achter elkaar wenst te doen, dan is de Secutest uit te
breiden met een PSI (Printer - Geheugen - Interface) of een SI (Geheugen Interface) module. Met deze modules bent u in staat om meerdere metingen achter
elkaar te doen en op te slaan in deze module.
Door middel van het toetsenbord kunt u het unieke ID-nummer per meting invoeren.
PSI module

Met de ingebouwde printer in de PSI module bent u tevens in staat de meetgegevens
in de vorm van een ―kassabon‖ direct uit te printen.
Zowel met de SI als de PSI module bent u in staat alle meetgegevens in één keer
naar uw PC kunt overdragen waarna u uw certificaten kunt printen en bewaren.
De Secutest sets zijn standaard voorzien van de PSI of SI module.
Als u bij ―Setup‖, ―Configureren‖ de optie ―Autostore‖ aan heeft gezet, dan worden
alle testen automatisch in de module opgeslagen met een opeenvolgend nummer.
Dit is echter niet altijd gewenst om twee redenen: Het is beter om alleen de juist uitgevoerde metingen in het geheugen op te slaan en het te keuren object heeft hoogstwaarschijnlijk een eigen ID nummer die u middels het toetsenbord in kunt geven.

SI module

Door aan het eind van de keuring op de knop ―Store‖ te drukken, kunt u de meetgegevens in de (P)SI-module opslaan.
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Wijzigingen en drukfouten voorbehouden

Aantekeningen
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