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             Manual de utilizare 

APARAT DE MĂSURĂ CONDUCTIVITATE/TDS EC210 
Cod produs: 1385152 

 

 
 

Introducere 
Vă mulțumim pentru achiziționarea aparatului de măsurat conductivitate Extech EC210. Aparatul afișează simultan umiditatea și 
temperatura. Umiditatea este măsurată cu o sondă externă, care include și un termistor pentru măsurarea temperaturii aerului. 
Acest aparat a fost testat și calibrat și de aceea, dacă va fi folosit în mod conform, va oferi servicii fiabile o perioadă lungă de 
timp. Vizitați pagina web www.extech.com pentru ultima versiune a acestui manual.  
 

Detalii privind dotarea  
 Trei domenii de utilizare 2000 µS, 20 mS și 100 mS cu selecția automată a domeniului.  

 Funcții măsurători pentru conductivitate, TDS și temperatură 

 Sondă măsurători demontabilă pentru utilizare confortabilă în diverse condiții de măsurare  

 Compensarea automată a temperaturii ce poate fi setată de utilizator (setarea 0 pentru măsurare necompensată 
conductivitate).  

 Electrod tip tijă de carbon pentru durată lungă de viață 

 Displayul afișează simultan temperatura și conductibilitatea  

 DATA HOLD pentru păstrarea pe ecran a valorilor măsurate  

 Înregistrarea și afișarea valorilor măsurate maxime și minime 

 Modul programare pentru selecția unităților de măsură ale temperaturii °C/°F, activarea/dezactivarea funcției decuplare 
automată și programarea compensării temperaturii  

 

http://www.extech.com/
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Descrierea aparatului de măsură 
 

1. Display principal pentru valoarea măsurată 

2. Valoare măsurată temperatură 

3. Tasta ON/OFF/ESC  

4. Tasta FUNCTION/HOLD/săgeată în sus 

5. Tasta REC/ENTER 

6. Tasta SETTING (setări)/săgeată în jos 

7. Compartiment baterii (partea posterioară) 

8. Conexiune senzor  

9. Sondă  

 
 
 

Calibrarea conductivității 
1. Conectați electrodul conductivitate la mufa de intrare din partea 

inferioară a aparatului de măsură.  
2. Porniți aparatul cu tasta on/off/esc. 
3. Pregătiți o soluție standard conductivitate (de ex. 1413 µS/cm).  
4. Țineți sonda de mâner și scufundați complet electrodul măsurători 

în soluția standard. Scuturați sau amestecați cu electrodul pentru a 
elimina bulele de aer de pe electrod.  

5. Apăsați tasta HOLD. Pe display apare simbolul HOLD.  
6. Apăsați REC. În partea superioară a displayului apare CAL, iar în partea inferioară YES. Pentru a opri aici procedeul nu trebuie 

decât să așteptați. Aparatul de măsură revine la modul normal de funcționare.  
7. Pentru a continua apăsați ENTER. Pe display apare valoarea măsurată pentru conductivitate, unitatea de măsură și apoi 

simbolul CAL clipind. Aparatul de măsură afișează END dacă electrodul nu a identificat o soluție adecvată.  
8. În timp ce CAL clipește ajustați cu tastele săgeată valoarea măsurată afișată pentru conductivitate la valoarea conductivitate 

a soluției.  
9. După câteva secunde aparatul de măsură afișează END. Calibrarea s-a încheiat.  
 

Măsurarea conductivității 
Pregătirea măsurătorilor 
Înainte de a începe măsurătorile realizați calibrarea așa după cum este descris mai sus. 
 
Măsurarea conductivității 
1. Conectați electrodul la mufa de intrare pentru sondă.  
2. Porniți aparatul cu ON/OFF/ESC.  
3. Dacă pe display nu apare o unitate de măsură pentru conductivitate (µS sau mS) apăsați tasta FUNCTION până la afișarea 

unității de măsură.  
4. Pe displayul inferior apare valoarea de temperatură.  
5. Pe displayul superior apare valoarea de conductivitate.  
6. Țineți electrodul cu mâna și scufundați sonda complet în soluția standard.  
7. Displayul superior afișează valoarea de conductivitate pentru soluția de testat. Displayul inferior afișează valoarea de 

temperatură a soluției de testat.  
8. După fiecare utilizare clătiți sonda cu apă distilată.  
 

Măsurători TDS 
1. Conectați electrodul la mufa de intrare din partea inferioară a aparatului de măsurat. Scufundați sonda în soluția de testat.  
2. Porniți aparatul cu tasta ON/OFF/ESC. Apăsați tasta FUNCTION până la afișarea unității de măsură ppm. 
3. Displayul inferior afișează valoarea de temperatură.  
4. Displayul superior afișează valoarea TDS (măsurată în ppm).  
5. Țineți electrodul cu mâna și scufundați complet sonda în soluția standard.  
6. Displayul superior afișează valoarea ppm a soluției de testat. Displayul inferior afișează valoarea de temperatură a soluției de 

testat.  
7. După fiecare utilizare spălați sonda cu apă distilată.  
8. Apăsați FUNCTION 2 sec. pentru a reveni la modul măsurare conductivitate.  
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Temperatura soluției 
Displayul inferior afișează temperatura soluției de testat. Folosiți modul Setup pentru informații privind selecția unității de 
măsură temperatură °C/°F și pentru ajustarea automată a compensării temperaturii.  
 

Data hold (păstrarea pe ecran a valorii măsurate)  
Apăsați FUNCTION/HOLD pentru a îngheța pe ecran valoarea măsurată afișată. Pe display apare HOLD și valoarea măsurată. 
Apăsați din nou HOLD pentru a dezactiva DATA HOLD.  
 

Înregistrarea valorii măsurate max/min 
Dacă ați selectat această opțiune atunci se afișează valorile măsurate MAX și MIN.  
1. Apăsați 1x tasta REC. Pe display apare REC. Apăsați din nou tasta REC. Pe display apare REC MAX împreună cu valoarea max.  
2. Apăsați din nou tasta REC. Pe display apare REC MIN împreună cu valoarea min. 
3. Dacă apare fie simbolul REC MAX sau REC MIN apăsați tasta HOLD pentru eliberarea de pe ecran a valorii măsurate MAX și 

MIN. Acum apare numai REC. Aparatul de măsură monitorizează ca și până acum valorile măsurate MAX și MIN, dar afișează 
valorile măsurate actual. Folosiți tasta REC pentru a reafișa valorile MAX și MIN.  

4. Apăsați tasta REC 2 sec. pentru a ieși din modul înregistrare. Displayul revine la modul normal de afișare.  
 

Modul Setup (configurare) 
Notă: Nu puteți activa acest mod dacă funcția HOLD sau MIN/MAX este activă.  
Pentru a activa modul setup apăsați tasta SETTING 5 sec. (se aude un bip), iar apoi navigați cu tasta SETTING prin opțiunile de 
setare. Ce puteți seta:  

 SEt Compensarea automată a temperaturii în procente. Setabilă de la 0 la 5% pro °C (val standard este 2%). Setați la 0% 
pentru a realiza măsurători necompensate de conductivitate. Dacă opriți și reporniți alimentarea acest parametru 
revine la valoarea standard de 2%.  

 °C/°F Selecția unității de temperatură (°C/°F) 

 OFF/ON Activare/dezactivare decuplare automată 
 
Alte setări:  
Setarea compensării temperaturii în % (SEt) 
Dacă pe display apare SEt apăsați ENTER. Clipește SEt, iar pe displayul superior apare compensarea temperaturii în %. Cu tastele 
 și  setați procentul pentru compensarea temperaturii. După selecția valorii dorite apăsați ENTER pentru a salva datele. Pe 
display apare unitate de măsură pentru temperatură.  
 
Selecția unității de măsură temperatură 
Pe displayul inferior apare C sau F. Cu tasta  alegeți unitatea de măsură dorită și apoi apăsați ENTER pentru salvare. Pe 
displayul inferior apare OFF YES sau NO.  
 
Activare/dezactivare decuplare automată 
Pe display apare OFF YES sau OFF NO. Cu tasta  selectați opțiunea YES sau NO.  
YES: a fost activată decuplarea automată (aparatul de măsură se oprește automat după 10 min). 
NO: a fost activată decuplarea automată.  
Apăsați ENTER pentru salvarea selecției. Aparatul de măsură revine la modul normal de funcționare.  
 

Înlocuirea bateriei 
Dacă pe display apare simbolul baterii înlocuiți bateria 9 V din aparatul de măsură. Procedați astfel:  
1. Decuplați sonda de la aparatul de măsură.  
2. Deschideți compartimentul baterii din partea posterioară prin desfacerea celor 2 șuruburi în cruce cu o șurubelniță.  
3. Scoateți bateria veche și decuplați lent cablul (roșu/negru) cu cleme de la baterie.  
4. Conectați o nouă baterie 9V prin apăsarea clemelor de conectare pe baterie (respectați polaritatea corectă) și instalarea 

bateriei în compartiment.  
5. Așezați capacul compartimentului baterii pe carcasa aparatului de măsură și fixați-l cu 2 șuruburi.  
 

Consumatorul final este obligat prin lege să returneze bateriile şi bateriile reîncărcabile uzate. Aruncarea lor laolaltă 
cu deşeurile menajere este interzisă! Bateriile/bateriile reîncărcabile care conţin substanţe periculoase sunt marcate 
prin simbolul pubelei cu roţi barate. Simbolul indică faptul că aruncarea produsului în locurile de depozitare a 
gunoiului menajer este interzisă. Simbolurile chimice pentru respectivele substanţe periculoase sunt: Cd = cadmiu, Hg 
= mercur, Pb = plumb. 

Vă puteţi debarasa de bateriile/bateriile reîncărcabile uzate, în mod gratuit, la orice punct de colectare din localitatea dvs. 
Vă respectaţi astfel obligaţiile legale şi contribuiţi la protejarea mediului înconjurător! 
Eliminarea: Logo-ul reprezentând o pubelă cu roţi barată cu două linii în formă de X indică faptul că produsul face obiectul unei 
colectări separate, la un centru de colectare şi reciclare a produselor electronice şi nu laolaltă cu gunoiul menajer.  
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Date tehnice  
Caracteristici tehnice  
Circuit Chip microprocesor LSI special 

Display LCD funcție dublă 
Dimensiuni: 44 mm x 29 mm (1,73 x 1,14) 

Măsurători Conductivitate, TDS, temperatura  

Data Hold Funcția păstrează pe ecran valoarea măsurată afișată 

Activarea memoriei Stocarea valorii măsurate max/min sau activarea lor 

Decuplare automată Aparatul de măsură se oprește după 10 min de inactivitate (funcția poate fi dezactivată) 

Rată eșantionare Cca. 1 sec.  

Condiții de funcționare Temperatura: 0 la 50 °C (32 la 122 °F), umiditate: sub 80% u.r. 

Alimentare Baterie 9V alcalină 

Curent funcționare Cca. 6 mA DC 

Greutate 295 g (0,65 lbs), inclusiv bateria și sonda 

Dimensiuni Aparat de măsură: 135 x 60 x 33 mm (5,3 x 2,4 x 1,3”) 
Sonda: 22 mm (0,87”) diametru x 120 mm lungime 

 

Caracteristici electrice  
Măsurare Domeniu măsurare Rezoluție Precizie măsurători 

Conductivitate 20,00 mS/100,0 mS/2 000 uS 0,01 mS/0,1 mS/1 uS +/- (2% valoare finală scară + 1 digit) 

TDS 1 200/12 000/66 000 ppm 1/10/100 ppm +/- (2% valoare finală scară + 1 digit) 

Factor conversie    

Domeniu compensa-
re automată a 
temperaturii 

0 la 50 °C (32 la 122 °F) 
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