DE NIEUWE SECUTEST

SECUTEST BASE
VEILIGHEIDS

TESTER

BASE10
TESTER

VEILIG EN EFFICIËNT TESTEN
VAN ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN
Elektrische apparaten volgens NEN3140
Incl. verlengkabels en (P) RCD’s
Medische apparaten volgens EN 62353
Lasapparaten volgens EN 60974-4

Eenvoudig en snel keuren volgens de norm
Het testen van elektrische veiligheid van elektrische arbeidsmiddelen is overal noodzakelijk en zijn
op grond van normen en wetten bij bedrijven en haar gebruikers verzekeringstechnisch noodzakelijk.
De testen op elektrische veiligheid dienen na elke reparatie of in regelmatige tijd intervallen uitgevoerd te worden.
De testers van de nieuwe SECUTEST familie maken een efficiënte uitvoering van deze testen met
de bijbehorende rapportage mogelijk.

•
•
•

8 instelbare testsequenties voor het snel testen van apparaten
Eén universele, continu instelbare testsequentie
Handmatige testsequentie

Highlights
Revolutionaire dataverwerking– en dataopslag voor automatische testsequenties
voor enkelvoudige metingen en tot 50.000 stuks
Baanbrekende bediening door 360° draaischakelaar, toetsen en softkeys
4,3”TFT-kleuren display met hoge resolutie en groot contrast
Intern geheugen, 1D/2D (QR) barcode– of RFID scanner en toetsenbord direct aansluitbaar
(USB)
Automatische aansluit– en klasse herkenning
Compacte stofdichte behuizing met gummi beschermhoeken
Direct aan te sluiten barcode printer en rapportage printer
Interfaces voor programmering (2 x USB A) en data uitwisseling (1 x USB B)
Omvangrijke instelmogelijkheden voor internationale toepassing
(taal, toetsenbord, tekenset, datum en tijd)

Display screenshots - voorbeelden

Help: Meetprincipe en aansluitingen

Test resultaten na testverloop

Database structuur

Meer informatie vindt u op www.gmc-instruments.nl

ETC protocolleer– en rapportage software
ETC biedt een veelvoud van
ondersteunende functies voor het
uitlezen, opslaan en rapporteren van
uw meetgegevens
De ETC software is gratis downloadbaar van
onze service site: www.gmconline.nl

Toebehoren:
Thermische printer met thermisch papier (lang houdbaar)
1D/2D (QR) Barcode– of RFID lezer
3-Fasen draaistroomadapter (actief/passief)
Adapters voor draaistroom verlengkabels
Kalibratie adapter
Verschillende sondes
Draagtassen en koffers

Secutest types:
SECUTEST Base
VEILIGHEIDS

Uitvoering voor-geconfigureerd
•
Nederlandse uitvoering
200 mA teststroom
•
DAkkS kalibratiecertificaat
•

Artikelnummer
M7050-V002

Uitvoering voor-geconfigureerd
Nederlandse uitvoering
•
200 mA en 10A teststroom
•
DAkkS kalibratiecertificaat
•

TESTER

SECUTEST Base10
VEILIGHEIDS

Artikelnummer
M7050-V001

TESTER

Meer informatie vindt u op www.gmc-instruments.nl

