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GMC-I Messtechnik GmbH
Südwestpark 15    90449 Nürnberg    Germany
Phone: +49 911 8602-111    Fax: +49 911 8602-777

www.seculife.eu    www.gossenmetrawatt.com    info@gossenmetrawatt.com SECULIFE  - Klasa Premium Przyrządów Testujących dla Urządzeń Medycznych.

SECULIFE jest to nowa nazwa najwyższej jakości testerów bezpieczeństwa i funkcji urzadzeń 
medycznych. Wyróżnia je wysoka precyzja pomiarowa, jakość i łatwość obsługi.  
GOSSEN METRAWATT gwarantuje to wszystko – poprzez poparcie wielu krajów świata gdzie 
urządzenia te stosuje sie w testowaniu medycznych urządzeń zasilanych energią elektryczna. 

SECULIFE - Testery Bezpieczenstwa Elektrycznego

SECULIFE oferuje więcej niż tylko testery bezpieczeństwa elektrycznego.
Zakres przyrządów obejmuje także testery funkcji i testery oświetlenia.

Więcej informacji na stronie  www.seculife.eu.

Efektywny System Badania Bezpieczeństwa

Urządzeń Medycznych



Analiza Bezpieczeństwa 

Cechy
	Pomiary poniższych wielkości w zgodzie z normą i standardami medycznymi:
	  Połączenia wyrównujące potencjał 
	  Rezystancja izolacji
  Prąd upływu urządzenia
	  Prąd roboczy
	  Prąd upływu pacjenta, AC i DC
	Metody pomiarowe prądu upływowego
  Metoda zastępcza
	  Metoda bezpośrednia
	  Metoda różnicowa 

Interfejsy

	port USB
	Możliwość podłączenia do 10 części aplikacyjnych (wtyk 4mm banan) 
 a także indywidualne oznaczenie grup(poprzez program z PC)

Zasilanie
	Połączenie bezpośrednio z siecią (zakres zasilania od 90 do 240V AC, 50 do 400 Hz)

SECULIFE SR oferuje uniwersalne cechy urządzenia 
testującego aparaturę medyczną w połączeniu ze współpracą 
z komputerem, poprzez który może byś kontrolowany i  
sterowany. Jest to użyteczne narzędzie dla testów okresowych, 
testów urządzeń medycznych po naprawach, modernizacji lub 
serwisie gwarancyjnym.

Bezpieczeństwo związane z charakterystyc-
znymi wielkościami elektrycznymi może zostać 
dokładnie sprawdzone w medycznych a także 
innych urządzeniach elektrycznych. Poprzez 
SECULIFE SR po wykonanym teście można 
wszystko archiwizować.

Wydajność
W codziennym użyciu SECULIFE SR 
odróżnia efektywna gospodarka czasem 
pracy: nastawa testu, naciśnięcie przycisku 
start, odczytanie rezultatów.

Podwójna obsługa
Tester SECULIFE SR może być obsługiwany 
z dwóch rożnych poziomów, w zależności od 
możliwości pomiarowych. Lokalnie: Kontrola 
nad urządzeniem i pomiarami odbywa się 
poprzez przyciski dostępne na testerze.
Zdalnie: Kontrola odbywa się poprzez kom-

puter. Użytkownik musi zadbać o precyzyjną 
i prawidłową nastawę wszystkich parametrów 
w programie. 

Precyzyja, Ergonomia, 
Oszczędność

Funkcje pomiarowe są dostepne z poziomu  
ośmiu przycisków. Typ pomiaru, obwód i inne 
informacje są wyświetlane na czytelnym i 
Wysokokontrastowym wyświetlaczu LCD. 
SECULIFE SR waży około 1.8 kg, i w łatwy 
sposób może być transportowany.

Kompatybilnosć z profesional-
nymi programami

Tester SECULIFE SR współpracuje z PS 3,
visualFM i z podstawowym programem 
zawartym w zestawie.

SECULIFE  - Klasa Premium Przyrządów Testujących dla Urządzeń Medycznych.

Testy elektryczne zgodne z 

	Urządzenia elektryczne zgodnie z DIN VDE  
 0701, cześć 1

	Urządzenia IT a także wyposażenie zgodnie z  
 DIN VDE 0701, część 240

	Testy okresowe zgodne z DIN VDE 0702  
 (BGV A3)

	Medyczne urządzenia elektryczne zgodnie z  
 DIN VDE 0751 / EN 62353


