Secutest 0701/0702S II
NEN-EN 50110 / NEN 3140

Volgens de Arbo-wet, NEN-EN50110,
NEN 3140 en het VCA moeten we met
veilige apparaten werken.
Het controleren van deze elektrische
verplaatsbare apparaten en verlengkabels
moet men dus periodiek uitvoeren.

Voor periodieke controle van verplaatsbare elektrische toestellen conform NEN 3140.
U kunt direct aan het werk met deze complete set.
Met de Secutest 0701/0702S NL voert u op een eenvoudige manier metingen uit aan
verplaatsbaar elektrische handgereedschap en verplaatsbare kabels conform NEN 3140.
Een noodzakelijke controle die periodiek of na reparatie uitgevoerd dient te worden.
De printer-/geheugenmodule slaat de gegevens op of print deze, indien gewenst, direct uit.
Met TCNBase software kunt u eenvoudig meetrapporten samenstellen, maar ook een
uitgebreid databestand opzetten van elk apparaat.
Wanneer u een herhalingstermijn ingeeft kunt u lijsten genereren wanneer,wat
gecontroleerd moet worden.

Meetset bestaande uit:
•Universeel testinstrument Secutest 0701/0702S NL
•Secutest PSI printer-/geheugenmodule
•Adapter voor het testen van 1-fase verlengkabels EL 1
•Draagtas F 2000

Prijs van dit set excl. BTW:
2.412,-- euro

INFO: Tool Care Nederland BV - Tel: (078) 673 2062 - Fax: (078) 673 5778

TCN Base Software
Het uitlezen van alle meetgegevens… Het verwerken van meetgegevens…..
Het printen van keuringsrapporten….. Het In & Uitlenen van arbeidsmiddelen
Het programmeren van Tags……… Het digitaal verzenden van rapporten……
Alles is nu mogelijk met het nieuwste software programma van TCN & GMC.
Het TCN Gereedschap Beheer Systeem is algemeen
inzetbaar voor diverse soorten bedrijven en branche hoewel
het verwerken van meetgegevens alleen voor de secu-tester
en metra-tester van GMC is gemaakt.
TCN heeft meer mogelijkheden gehaald uit de secu-tester
dan dat voorheen mogelijk was!
Overzichtelijk en eenvoudig!
Gelet op de toekomst is dit een eindeloos programma!
• Keuringen invoeren d.m.v. de Metratester
• Meetgegevens van de Metratester zelf invoeren en
rapporten uitdraaien op eigen logo papier.
• Snel en eenvoudig keuringen verwerken of wijzigen.
• Overzichten maken wanneer arbeidsmiddelen opnieuw
gekeurd moeten worden.
Meerwaarde uit de Secu-Tester
Het veld “klachtomschrijving” in de
GMC Tester wordt nu automatisch
verwerkt door dit unieke programma.
Gegevens worden per regel op de
juiste plaats gezet zoals, serienummer, Gebruiker, Vermogen, enz.

TCN-Base is een compleet
programma. Vraag een
gratis CD-ROM aan bij uw
dealer. Als u de demo
versie heeft geïnstalleerd,
kunt u zelf uw pakket samenstellen en een licentie aanvragen.
Voor meer informatie bel:
078-673 2062 of kijk op www.toolcare.nl
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