
B e l a n g r i j k s t e  k e n m e r k e n V o o r d e l e n
Verbeterde veiligheid en minder risico Vaststelling van spanningsstatus VOORDAT apparatuur wordt geopend

Geen rechtstreekse blootstelling aan elektrisch gevaar

Verhoogde productiviteit Gebruiksvriendelijk, test start met één druk op de knop
Geen extra gereedschap vereist
Visuele waarschuwing bij abnormale spanning

Vereenvoudigd proces voor moeiteloos naleven 
van de standaarden

Testprocedure gebaseerd op de stappen in NFPA 70E voor 
de verificatie van elektrisch veilige werkomstandigheden
Minder bedieningsfouten dankzij geautomatiseerde test

Betrouwbare resultaten Veilig ontwerp met actieve aanduidingen 
Veiligheidsvoorzieningen conform SIL 3 per IEC 61508-1

Flexibele toepassingen Ontworpen voor het testen van driefasige stroomkringen van max. 600 V
Kan aan voedings- of belastingszijde van de veiligheidsschakelaar 
worden geplaatst
Detecteert de afwezigheid van wissel- en gelijkspanning

Bij het onderhouden van elektrische 
apparatuur moeten medewerkers voldoen aan 
veiligheidsvoorschriften, waarbij een spanningsmeting 
vereist is ter bevestiging van de spanningsvrijheid. 
Dit proces omvat een aantal stappen die bij gebruik 
van draagbare meetinstrumenten complex en 
tijdrovend kunnen zijn.

De VeriSafe™ spanningstester (octrooi aangevraagd) 
van Panduit vereenvoudigt dit proces door 
spanningsmeting te automatiseren. 

Na de installatie kunnen gekwalificeerde elektriciens met een simpele druk op de knop de spanningsvrijheid controleren 
en een actieve aanduiding aflezen bij bevestiging van de spanningsvrijheid. Dit nieuwe en innovatieve apparaat maakt 
het mogelijk om de spanningsvrijheid op een veilige en betrouwbare manier te controleren, voordat mogelijk gevaarlijke 
elektrische apparatuur wordt geopend.

Door dit proces te automatiseren zorgt de VeriSafe™ spanningstester voor:

•  minder risico op blootstelling aan elektrisch gevaar, wat leidt tot verbeterde veiligheid 
voor medewerkers

•  kortere en eenvoudigere testprocedure, wat leidt tot hogere productiviteit

•  naleving van de standaard indien gebruikt als onderdeel van het lockout-/tagout- proces 
zoals beschreven in NFPA 70E*

De VeriSafe™ spanningstester beperkt risico's tot een minimum door te controleren op spanningsvrijheid voordat 
de apparatuur wordt geopend, waardoor het eenvoudiger wordt voor gekwalificeerde elektriciens om vast te stellen 
of een omgeving elektrisch veilig is, in een fractie van de tijd die nodig is met draagbare meetinstrumenten.

VeriSafe™ Spanningstester 
Veilig controleren op  
spanningsvrijheid.

Productbulletin

*De VeriSafe spanningstester voldoet aan de vereisten voor vast gemonteerde testapparaten zoals uiteengezet 
in NFPA 70E-2018 120.5 (7) Uitzondering 1 wanneer geïnstalleerd conform de classificaties en instructies in de 
installatiehandleiding voor de VeriSafe AVT.
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E l e k t r i s c h e  v e i l i g h e i d

D e  s p a n n i n g s v r i j h e i d  c o n t r o l e r e n

Voordat medewerkers aan elektrische apparatuur 
spanningsloos werk mogen uitvoeren, moet conform NFPA 
70E de elektrische veiligheid van de apparatuur worden 
gecontroleerd. Apparatuur moet als onder spanning worden 
beschouwd en de nodige voorzorgsmaatregelen moeten 
worden getroffen totdat het tegendeel wordt bewezen. 

Eén van de stappen in het proces om na te gaan of de 
apparatuur zich in een elektrisch veilige staat bevindt, 
is een test op spanningsvrijheid.

V e r g e l i j k i n g  v a n  t e s t m e t h o d e s

De werking van de tester moet voor en na het testen op een 
gekende spanningsbron worden gecontroleerd. Bij gebruik van 
een draagbare tester is dit een tijdrovend proces met mogelijke 
blootstelling aan elektrisch gevaar. 

Met de VeriSafe™ spanningstester, zijn er minder risico's 
en wordt het gehele proces telkens in de correcte volgorde 
uitgevoerd. 
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Mogelijke blootstelling aan elektrisch gevaar

Automatisch in correcte volgorde getest
Geen blootstelling aan spanningsgevaar
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Spanningsindicatoren waarschuwen voor gevaarlijke spanning, maar kunnen niet worden gebruikt om te controleren 
of de apparatuur spanningsloos is. Testers voor spanningsvrijheid zijn vast-gemonteerde testapparaten die bedoeld 
zijn om te controleren of een stroomkring spanningsloos is, voordat een elektrische behuizing met elektrische 
geleiders en componenten wordt geopend.

M e e r  d a n  e e n  s p a n n i n g s i n d i c a t o r

Testers voor spanningsvrijheid zijn veilig en betrouwbaar

 •  Test of de geleider in elke fase, of elk onderdeel van de stroomkring van fase naar fase en fase naar aarding, 

spanningsvrij is 

 •  Ingebouwd testcircuit controleert de werking op een gekende spanningsbron voor en na het testen op 

spanningsvrijheid

 •  Gaat voor en na het testen op spanningsvrijheid de installatie na van vaste meetsnoeren

 •  De hardware en firmware zijn ontworpen naar functionele veiligheidsprincipes, waardoor ze gevaarlijke storingen 

in de veiligheidsfuncties voorkomen en beheersen

 •  Doordat het om een vast apparaat gaat, heeft de tester gegarandeerd de juiste classificatie voor de toepassing 

en is hij minder vatbaar voor beschadiging dan draagbare testers

 •  Minder bedieningsfouten dankzij geautomatiseerde testsequentie

RODE lampjes geven 
aanwezigheid van gevaarlijke 

wisselspanning aan.

Netspanning upstream: AAN

Als geen spanning wordt 
gedetecteerd, branden de lampjes 

niet. Dit is geen garantie van 
spanningsvrijheid.

Netspanning upstream: UIT

De spanningstest wordt gestart 
door te drukken op de knop 
"TEST"; dit wordt aangeduid 
met een knipperend GEEL 

waarschuwingslampje.

Netspanning upstream: UIT

Het GROENE lampje brandt 
enkel als spanningsvrijheid 

is vastgesteld.

Netspanning upstream: UIT
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Indicatormodule

•  Montageuitsparing van 30mm, gemonteerd op buitenkant
van behuizing

•  Geen blootstelling aan elektrisch gevaar tijdens bedienen
en onderhoud

• Instructielabel met gebruiksaanwijzing

AVT-systeemkabel

• Sluit de isolatiemodule aan op de indicatormodule

•  600 V-kabel verkrijgbaar in verschillende lengtes voor
eenvoudige installatie

• Connectoren aan beide uiteinden vervangbaar

Isolatiemodule

• Verhindert dat gevaarlijke spanning de deur bereikt

• Universele montage (DIN-rail of lipjes aan buitenkant)

•  Mogelijkheid om alarmen te creëren of met andere
systemen te communiceren dankzij uitgangscontacten

Sensorkabels

•  Kan aan voedings- of belastingszijde van
de veiligheidsschakelaar worden geplaatst

• 2 sensoren per fase, elk fysiek van elkaar gescheiden

Eenvoudig te vervangen batterij

• Industriële batterij met lange levensduur

• Vervangbaar via buitenzijde van behuizing

• Intern batterijvak is vingerveilig (IP20)

• Geen gereedschap nodig

S y s t e e m o n d e r d e l e n
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A f m e t i n g e n * S c h e m a ' s

Indicatormodule

*Afmetingen in inches [millimeters].

Driefasig delta: 3 draden + PE

Driefasig WYE: 3 draden + nulgeleider en PE 

Gelijkstroomsysteem: 2 draden + 

3,96
[100,6]

3,31
[84,1]

3,46
[87,9]

3,68
[93,5]

1,51
[38,4]

4,67
[119]

1,54
[39,1]

Ø 1,913
[48,6]

Waarschuwing: Voor een correcte aanduiding van spanningsvrijheid moet de AVT op correcte manier worden geïnstalleerd en conform de 
installatiehandleiding van aarding worden voorzien. Het toestel kan een aansluiting op een stroomkring enkel vaststellen als de sensorkabels, 
inclusief aarding, niet mechanisch met elkaar zijn verbonden.

Isolatiemodule

0,180
[4,6]

0,080
[2,0]

Ø
 1

,2
01

[3
0,

5]

MONTAGEUITSPARING 
PANEEL

1,57
[39,8]

1,29
[32,9]
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Driefasig WYE: 3 draden + PE (geen nulgeleider)
Driefasig WYE aardleiding met hoge 

weerstand 3 draden + nulgeleider en PE

Enkelfasig: 2 draden + PE Enkelfasig: 3 draden + PE

Hoekaarding DELTA: 3 draden + PE High-Leg DELTA: 3 draden + nulgeleider + PE



S p a n n i n g s m e e t s y s t e e m 

Onderdeelnummer Beschrijving onderdeel

VeriSafe™ Spanningstester

VS-AVT-C02-L03 VeriSafe™ Spanningstester met systeemkabel van 2 ft., sensorkabels van 3 ft.

VS-AVT-C02-L10 VeriSafe™ Spanningstester met systeemkabel van 2 ft., sensorkabels van 10 ft.

VS-AVT-C08-L10 VeriSafe™ Spanningstester met systeemkabel van 8 ft., sensorsnoeren van 10 ft.

Toebehoren
VS-AVT-CABLE-02 VeriSafe™ vervangende kabel, 2 ft.

VS-AVT-CABLE-08 VeriSafe™ vervangende kabel, 8 ft.

Aansluitset met sensorkabels 

VS-CKBB8-4 VeriSafe-aansluitset, klemt geleiders van 8 tot 4 AWG.

VS-CKBB6-2 VeriSafe-aansluitset, klemt geleiders van 6 tot 2 AWG.

VS-CKBB2-00 VeriSafe-aansluitset, klemt geleiders van 2 tot 2/0 AWG.

Retrofitsets voor apparatuur

VS-AVT-RKBB2 Set met alle toebehoren om apparatuur compatibel te maken met de VeriSafe spanningstester. Wordt geleverd met AVT-toestel met sensorkabels van 10ft., 
systeemkabels van 2ft. en 8ft., Aansluitset met 8-4AWG voedingsconnectoren, (12) kabelbinders, (6) kabelbinderbevestigingen, (1) draadmarkeerder.

VS-AVT-RKBB3 Set met alle toebehoren om apparatuur compatibel te maken met de VeriSafe spanningstester. Wordt geleverd met AVT-toestel met sensorkabels van 10ft., 
systeemkabels van 2ft. en 8ft., Aansluitset met 6-2AWG voedingsconnectoren, (12) kabelbinders, (6) kabelbinderbevestiginen, (1) draadmarkeerder.

VS-AVT-RKBB4 Set met alle toebehoren om apparatuur compatibel te maken met de VeriSafe spanningstester. Wordt geleverd met AVT-toestel met sensorkabels van 10ft., 
systeemkabels van 2ft. en 8ft., Aansluitset met 2-2/0AWG voedingsconnectoren, (12) kabelbinders, (6) kabelbinderbevestiginen, (1) draadmarkeerder.

Bestelinformatie

Toepassingen

Elektrisch systeem Voor gebruik met enkel- of driefasige wisselstroomsystemen 

Bereik spanningsdetectie Max. 600 V AC (50/60 Hz), 600 V DC; Nominale tolerantie +10%

Grenswaarde voor 
spanningsvrijheid

3 V

Overspanningscategorie III (600 V)

Beschermingsgraad* Indicatormodule: Voor montage op een vlak oppervlak in een behuizing van TYPE (UL, NEMA en CSA) 1, 12, 4, 4X, of IP66
Isolatiemodule: Open type, IP20

Omgeving

Bedrijfstemperatuur 0°C tot + 60°C (32°F tot 140°F)

Opslagtemperatuur -45°C tot + 85°C (-49°F tot +185°F)

Vochtigheid 5 tot 90% niet-condenserend; Rated 80% bij 40°C, lineair dalend tot 50% bij 60°C

Vervuilingsgraad 3

Hoogte Max 2000 meter (1,24 mijl)

Batterij

Type Industriële 3,6 V AA-lithiumbatterijen, raadpleeg voor compatibele batterijen de tabel in de sectie Onderhoud van de installatiehandleiding.

Normen

UL 1436 Norm voor stopcontacttesters en gelijksoortige meetapparatuur

CAN/CSA-C22.2  No. 160 Spannings- en polariteitstesters

IEC / UL / CSA C22.2  No. 61010-1 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use (Veiligheidseisen voor elektrisch materieel voor 
meet- en regeltechniek en laboratoriumgebruik) – Part 1: General Requirements (Deel 1: Algemene eisen) 

IEC / UL / CSA C22.2  No. 61010-
2-030

Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use (Veiligheidseisen voor elektrisch materieel voor 
meet- en regeltechniek en laboratoriumgebruik) – Part 2-030: Particular requirements for testing and measuring circuits (Deel 2-030: Bijzondere 
eisen voor het beproeven en meten van circuits)

UL 508 & CSA-C22.2  No. 14 Industrial control equipment (industriële regelapparatuur)

IEC 61508-1, -2, and -3 {SIL 3 
Rating}

Safety of Electrical/Electronic/programmable Electronic safety-related security systems (Functionele veiligheid van elektrische/elektronische/
programmeerbare elektronische systemen verbandhoudend met veiligheid) –
Part 1 General Requirements (Deel 1 Algemene eisen)
Part 2 Requirements for Electrical / Electronic / Programmable safety related systems (Deel 2 Richtlijnen voor elektrische/elektronische/
programmeerbare elektronische systemen verbandhoudend met veiligheid)
Part 3 Software Requirements (Deel 3: Eisen voor programmatuur)

FCC - CFR 47 Deel 15 Subdeel B Radiofrequentietoestellen

IEC 61326-1, -3-1, -3-1: corr 1
EN 61326-1, -3-1

Electrical equipment for measurement, control and laboratory use-EMC requirements - Part 1 (Elektrische uitrusting voor meting, besturing en 
laboratoriumgebruik - EMC-eisen - Deel 1)
Part 3-1: Immunity requirements for safety-related systems and for equipment intended to perform safety-related functions (functional safety) 
- General industrial applications including corrigendum 1 (Deel 3-1 Immuniteitseisen voor systemen met veiligheidsfunctie en voor uitrusting 
bedoeld om een veiligheidsfunctie uit te voeren [functionele veiligheid] - Algemene industriële toepassingen inclusief corr. 1)

EN 55011, CISPR 11 Industrial, scientific and medical equipment - Radio-frequency disturbance characteristics - Limits and methods of measurement (HF-apparatuur 
voor industriële, wetenschappelijke en medische doeleinden (zgn. ISM-apparatuur) - Radiostoringskenmerken - Grenswaarden en meetmethoden)

IEC / EN61000-3-2
IEC / EN61000-3-3

Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: (Elektromagnetische compatibiliteit [EMC] - Deel 3-2): Limits — Limits for harmonic current emissions 
(equipment input curr ent ≤ 16 A per phase) (Limietwaarden — Limietwaarden voor de emissie van harmonische stromen (ingangsstroom van de 
toestellen ≤ 16 A per fase))

EN 61000-6-2 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-2: (Elektromagnetische compatibiliteit [EMC] - Deel 6-2): Generic standards -  Immunity for 
industrial environments (Algemene normen - Immuniteit voor industriële omgevingen)

AS/NZS CISPR 11 Australian / New Zealand Standard - Industrial, scientific and medical equipment—Radio-frequency disturbance characteristics—Limits and methods 
of measurement

CAN - ICES-001 Industrial, Scientific and Medical (ISM) radio frequency generators.

CE Conformiteitsmarkering voor de Europese Economische Ruimte

RoHS Restriction of hazardous substances (beperking van gevaarlijke stoffen)

*Bovenvermelde beschermingsgraad is enkel op de indicatormodule van toepassing. Om te voldoen aan de vereisten van TYPE (UL, NEMA and CSA) 1, 12, 4 or 4X installeert u een 
behuizing conform de van toepassing zijnde UL TYPE- of NEMA-klasse op een vlak oppervlak. Controleer voor een geschikte verzegeling of de afdichting en O-ringen schoon zijn.

Technische specificaties

©2019 Panduit Corp.
ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.
Gedrukt in the Verenigde Staten

SFCB06--WW-NL
04/2019

Neem contact op met de klantenservice via e-mail: cx-benelux@panduit.com of 
telefonisch via  02 714 31 42 (B)  -  020 487 45 81 (NL)

Bezoek ons op www.panduit.com
Voor meer informatie

DOCHTERONDERNEMINGEN EN VERKOOPKANTOREN WERELDWIJD

PANDUIT US/CANADA
Telefoonnummer:  
+1-800-777-3300

PANDUIT EUROPE LTD.
Londen, Verenigd Koninkrijk
emea-customerservices@panduit.com
Telefoonnummer:  
+44-20-8601-7200

PANDUIT JAPAN
Tokio, Japan
cs-japan@panduit.com
Telefoonnummer:  
+81-3-6863-6000

PANDUIT SINGAPORE PTE. LTD.
Republiek Singapore
cs-ap@panduit.com
Telefoonnummer:  
+65-6305-7575

PANDUIT AUSTRALIA PTY. LTD.
Victoria, Australië
cs-aus@panduit.com
Telefoonnummer:  
+61-3-9794-9020

PANDUIT LATIN 
AMERICA
Guadalajara, Mexico
cs-la@panduit.com
Telefoonnummer:  
+52-33-3777-6000


