
Automaattinen sähköturvallisuustestaus nopeuttaa tuotantoa

Elkomen sähköturvallisuustesteri

Useimmille valmistettaville sähkölaitteille pitää tehdä standardien mukainen sähköturvallisuustestaus. 

Elkomen sähköturvatesteri on ratkaisu tuotteiden automaattiseen testaukseen. Testeri nopeuttaa ja 

yksinkertaistaa sähkölaitteiden testausta. Lisäksi se parantaa testauksen luotettavuutta, jäljitettävyyttä ja 

raportointia.

Testaukseen liittyvien asetusten 

muokkaus ohjelmallisesti

Perinteisiin testauslaitteisiin verrattuna Elkomen 

sähköturvatesterissä kaikki testaukseen liittyvät 

asetukset ja valinnat tehdään ohjelmallisesti. 

Testaajalla on käytössään havainnollinen ja 

selkeä käyttöliittymä testien suorittamiseen.

Sekvenssipohjainen testausohjelmisto ohjaa 

järjestelmään kuuluvaa mittaus- ja testaus-

laitteistoa valitun testiohjelman mukaisesti. Kaikki 

testerin asetukset ja testaustulokset tallennetaan 

tietokantaan.

Liikuteltava mittalaitevaunu 

tuotannon eri työpisteisiin

Sähköturvatesterissä käytetyt mittauslaitteet ja 

ohjausreleet kootaan mittalaitekaappiin, joka 

asennetaan tuotannon testauspisteeseen.

Sähköturvallisuustesteri voidaan toimittaa myös 

liikuteltavassa mittalaitevaunussa, jolloin testaus 

voidaan siirtää helposti tuotannon eri pisteisiin. 

Laitevaunuun on asennettu kaikki järjestelmän 

mittalaitteet ja tietokoneet. Käyttäjän pitää 

ainoastaan kytkeä testattava tuote laitevaunun 

liitäntöihin. 
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Standardien mukaiset sähköturvallisuustestit

Elkomen automaattinen sähköturvatesteri suorittaa 

standardien mukaiset sähköturvallisuuteen liittyvät 

testit nopeasti ja luotettavasti. Perustestien lisäksi 

testeriin voidaan lisätä muita tuotteen toimintaan ja 

laatuun liittyviä mittauksia.

Testisekvenssien luonti ja tuotehallinta

Testausohjelmiston pääkäyttäjällä on oikeudet testisekvenssien luontiin ja tuotteiden hallintaan. 

Tuotehallinnassa testattavat tuotteet voidaan jakaa tuoteperheisiin. Testausohjelma tunnistaa tuotteen ja 

määrittelee sille automaattisesti oikean testisekvenssin. 

Testisekvenssit voidaan luoda joko yksittäisille tuotteille tai kokonaisille tuoteperheille. Sekvenssiin valitaan 

halutut testin ja määritellään niille mittaus- ja raja-arvot. Testisekvenssiin voidaan myös lisätä ohjeita testin 

suorittamiseksi.

Testausjärjestelmän tietokantarakenne

Elkomen sähköturvatesteri on tietokantapohjainen testausjärjestelmä. Testerissä pyörivä paikallinen tietokanta

mahdollistaa järjestelmän käytön stand alone -tilassa. Testeri on mahdollista liittää myös ulkopuoliseen 

varmuustietokantaan, joka toimii yrityksen omalla palvelimella tai tietoturvallisella pilvialustalla.

• Läpilyöntitesti

• Eristysvastusmittaus 

• Maadoituksen jatkuvuus

• Tuotteen toiminnallinen testaus

Testisekvenssi sisältää tuotteen testaukseen tarvittavat testit. 

Raja-arvot ja muut asetukset määritellään ohjelmallisesti. 
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Testerin alustus ja itsetestaus

Testausjärjestelmän toiminta varmennetaan testerin omalla itsetestausohjelmalla. Itsetestaus varmistaa, 

että testeri toimii turvallisesti ja luotettavasti. Testaus tehdään järjestelmälle säännöllisin määräajoin. 

Testaustulokset ja raportointi

Tietokantapohjaisesta testausjärjestelmästä on helppo hakea ja tulostaa raportteja. Testaustulokset 

löytyvät nopeasti tuotteen sarjanumeron, tilausnumeron, työnumeron tai päivämäärärajauksen mukaisesti. 

Testaustulokset voidaan siirtää CSV-muodossa Exceliin tai muihin järjestelmiin tarkempaa analyysia tai 

tulosten talletusta varten.

Tuotetestauksen tekeminen

Testauksen suorittaja kirjautuu järjestelmään omalla 

käyttäjätunnuksella, joka määrittelee hänelle sallitut 

toiminnot. Testattava tuote tunnistetaan tuotekoodin 

perusteella ja testausohjelmisto löytää sille auto-

maattisesti oikean testisekvenssin. Testaaja saa 

järjestelmästä ohjeet esimerkiksi sähkökytkentöjen 

tekemiseen. 

Testattava tuote liitetään testerissä oleviin liittimiin, 

jotka suunnitellaan testattavaan tuotteeseen 

sopiviksi. Testauksen nopeuttamiseksi ja 

tuotannon automatisoimiseksi järjestelmässä 

voidaan hyödyntää erilaisia jigejä ja tuotepaletteja. 

Näiden avulla testattava tuote saadaan 

tuotantolinjalta automaattisesti testauspisteeseen. 



Tyytyväisiä asiakkaitamme – Toteutettuja testausjärjestelmiä

Testeri

eSTT-M Liikuteltava sähköturvatesteri asennettuna mittalaitevaunuun. Järjestelmä sisältää 

sähköturvatesterin, ohjaintietokoneen ja kosketusnäytön ja testausohjelmiston.

eSTT-F Kiinteäasenteinen sähköturvatesteri asennettuna laitekaappiin. Järjestelmä sisältää 

sähköturvatesterin, ohjaintietokoneen ja kosketusnäytön ja testausohjelmiston.

Optiot

eSTT-Barcode Tuotteiden tunnistus ja kirjaus viivakoodilla. 1D/2D-viivakoodinlukija.

eSTT-RFID Tuotteiden tunnistus RFID:llä. RFID UHF -lukija. 

eSTT-Safety Optinen turvavaloverho.

eSTT-Chamber Testauskammio.

Lisätestit

eSTT-Color Valovoimakkuuden ja värilämpötilan mittaus. Optinen värianturi + ohjelmistomoduuli.

eSTT-Temp Lämpötilanmittaus. Optinen / PT100 -lämpötila-anturi + ohjelmistomoduuli.

eSTT-Power Jännite- ja virtamittaukset. AC/DC-teholähde + ohjelmistomoduuli.

Kylmäkalusteiden sähköturvallisuustestaus

Valaisimien sähköturvallisuustestaus

Elkome toimitti Norpe Oy:lle automaattisen testausjärjestelmän 

kylmäkalusteiden valmistukseen. Uusi järjestelmä on 

helppokäyttöinen ja se nopeuttaa tuotteiden testausta.

”Kyseltyäni käyttäjien kommentteja, olen saanut pelkkää 

positiivista palautetta. Testerin käyttö on erittäin helppo oppia ja 

testaaminen käy joutuisammin.” - Norpe Oy

Automaattinen järjestelmä nopeuttaa ja yksinkertaistaa 

valaisimien sähköturvallisuustestausta. Testausjärjestelmä 

tarjoaa visuaalisen käyttöliittymän testien valitsemiseen ja 

muokkaamiseen.

"Uusi automaattinen testausjärjestelmä tehostaa valaisimien 

tuotantoa ja varmistaa tuotteiden laadun.” - Teknoware Oy
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