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MANUAL DE UTILIZARE 

 
 

MULTIMETRU DIGITAL 
SERIA GREEN-LINE 

Cod produs: 124522    VC265 
Cod produs: 124523    VC280 

Versiune 06/14 

 
Acest manual de utilizare este o parte a produsului. El conține informații importante referitoare la punerea produsului în 
funcțiune și întrebuințarea lui. Vă rugăm să țineți cont de acesta în cazul în care dați acest produs mai departe altcuiva. 
Păstrați acest manual de utilizare pentru a-l putea folosi mai târziu. 
 

Introducere 
Stimate client, 
 

Ați luat o decizie foarte bună cumpărând acest produs Voltcraft® și pentru aceasta vă mulțumim. 
Ați achiziționat un produs de calitate superioară aparținând unui brand care se distinge prin competența tehnică, performanța 
extraordinară și inovația permanentă în domeniul instrumentelor de măsură și al tehnologiilor de încărcare și de rețea. 
Produsele care aparțin brandului Voltcraft® oferă soluții optime și satisfac chiar și cele mai exigente cerințe ale pasionaților de 
bricolaj sau ale utilizatorilor profesioniști. Și încă ceva: Voltcraft® vă oferă o tehnologie fiabilă susținută de un raport calitate-preț 
deosebit de avantajos. Acesta este motivul pentru care suntem absolut siguri că primul dumneavoastră contact cu produsele 
Voltcraft® va marca, în același timp, începutul unei cooperări profitabile pe termen lung. 
Vă dorim să vă bucurați din plin de noul dumneavoastră produs Voltcraft®! 
 

Domenii de utilizare 
- Măsurarea și afișarea mărimilor electrice pentru categoria supratensiune CAT III (până la maxim 600 V contra potențialului 

pământului, conform EN 61010-1) și toate categoriile inferioare. Este interzisă folosirea multimetrului și a accesoriilor în 
categoria supratensiune CAT IV (de exemplu la surse de alimentare de joasă tensiune). 

- Măsurarea tensiunii continue și alternative până la maxim 600 V. 
- Măsurarea curentului continuu și alternativ până la maxim 10 A la modelul VC265 și până la 40 A cu un clește ampermetric 

pentru modelul VC280 . 
- Măsurarea frecvenței până la 10 MHz. 
- Măsurarea capacității până la 100 µF 
- Măsurarea valorilor rezistenței până la 40 MΩ 
- Testul de continuitate (< 10 Ω  acustic) 
- Testul diodei 
 

Funcțiile măsurători sunt selectate cu ajutorul butonului rotativ. Selecția automată a domeniului de măsurare este activă pentru 
toate măsurătorile. 
Ambele intrări măsurători curent sunt protejate la suprasarcină cu siguranțe ceramice de înaltă performanță. Tensiunea din 
circuitul măsurat nu are voie să depășească valoarea de 600 V.  
La modelul VC280 domeniul de măsurători mA/µA este echipat cu o siguranță PTC de auto-resetare. Domeniul de măsurători 40 
A poate fi folosit cu ajutorul cleștelui ampermetric inclus în pachet. Aceasta ajută la efectuarea măsurătorilor non-contact în 
circuite fără a întrerupe calea curentului. 
Funcția impedanță mică (low imp) permite efectuarea măsurătorilor cu rezistență internă redusă. Acest lucru elimină tensiunile 
fantomă ce pot apărea în cazul măsurătorilor cu impedanță mare. Măsurătorile cu impedanță redusă sunt posibile numai pentru 
circuite măsurători de maxim 250 V, pentru maxim 3 secunde. 
Multimetrele digitale VC265 si VC280 funcționează cu o baterie alcalină de 9V. Cleștele ampermetric are nevoie de 2 baterii (tip 
AAA) pentru funcționare. Utilizarea dispozitivelor este permisă doar cu tipurile de baterii indicate. 
Nu este permisă utilizarea dispozitivului cu carcasa deschisă, respectiv compartimentul bateriilor deschis sau lipsa capacului de 
la compartimentul pentru baterii. Nu este permisă efectuarea măsurătorilor în spații umede, în aer liber sau în condiții dure de 
mediu.  



 

2 | w w w . g e r m a n e l e c t r o n i c s . r o   

Prin condiții vitrege de mediu se înțelege: 
- umezeală sau umiditate ridicată a aerului 
- praf și gaze sau solvenți inflamabili 
- furtună sau condiții de furtună, cum ar fi câmpurile electrostatice puternice etc. 
Din motive legate de siguranță, la efectuarea măsurătorilor folosiți doar cabluri și accesorii care sunt în concordanță cu datele 
tehnice ale multimetrului. 
Orice altă întrebuințare, în afara celor menționate deja, duce la defectarea produsului; în plus există și alte pericole precum 
producerea unui incendiu, scurtcircuitare, electrocutare etc. Nu este permisă modificarea sau reconstruirea nici unei părți ale 
dispozitivului. 
Citiți în întregime acest manual de utilizare și păstrați-l pentru consultări ulterioare.  
Respectați întocmai instrucțiunile de siguranță! 
 

Elemente de operate 
 

1. Protecție din cauciuc  

2. Ecran cu descrierea conexiunilor 

3. Tasta REL 

4. Buton rotativ 

5. Mufă măsurători mA/µA 

6. Mufă măsurători 10 A, mufă pentru cleștele 
ampermetric la modelul VC280 

7. Mufă măsurători VΩ (pentru mărimi continue 
„Plus”) 

8. Mufă măsurători COM (potențial de referință 
„Minus”) 

9. Tasta SELECT pentru comutarea funcțiilor 
(AC/DC, diodă/test de continuitate) 

10. Tasta impedanță mică 400 kΩ pentru 
comutarea impedanței (de la 10 MΩ la 400 kΩ) 

11. Capac fals, fără funcție 

12. Filet conexiune stativ 

13. Șurub compartiment baterii 

14. Suport rabatabil 

15. Compartiment baterii 

16. Compartiment baterii și siguranță 

17. Siguranță curent F1 FF 0,5A H 1000V (la VC280 
cu auto-resetare) 

18. Siguranță curent F2 F 10 A H 1000 V (numai la 
VC265) 

 

Clește ampermetric CLA40 (numai la VC280) 

19. Marcaj palpabil pe mâner 

20. Mâner de deschidere clește 

21. Comutator de funcționare cu indicator înlocuire 
baterii 

22. Mufa de conexiuni de siguranță. 

23. Compartiment baterii pe partea din spate 

24. Dispozitiv reglare la zero a curentului continuu 

25. Senzorul cleștelui ampermetric  
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Instrucțiuni de siguranță 
Vă rugăm să parcurgeți aceste instrucțiuni de siguranță înainte de a utiliza produsul pentru prima oară; instrucțiunile 
cuprind informații importante necesare utilizării corecte a produsului. Garanția va fi anulată în cazul defecțiunilor 
cauzate de nerespectarea acestor instrucțiuni de siguranță. Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele ce pot rezul-
ta în aceste situații!  
Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele materiale sau umane ce pot rezulta ca urmare a operării nepotrivite a 
aparatului sau a nerespectării indicațiilor de siguranță prezentate în manual. În aceste cazuri se pierde dreptul la 
garanție!  

În cazul în care produsul este folosit în scopuri diferite față de cele specificate de producător e posibil ca protecția oferită de 
dispozitiv să fie defectuoasă. Acest produs a părăsit porțile fabricii în stare perfectă de funcționare. 
Pentru a păstra această stare, utilizatorii trebuie să respecte instrucțiunile de siguranță incluse în acest manual.  
 

Țineți cont de următoarele simboluri: 
Simbolul „semnul exclamării în triunghi” indică faptul că informația prezentată este importantă, iar instrucțiunea 
trebuie respectată întocmai. 
 

Simbolul „fulger în triunghi” este folosit atunci când există pericole legate de sănătatea umană, de ex. riscul producerii 
unei electrocutări. 
 

Simbolul „mână” apare atunci când este vorba de sfaturi sau indicații importante în manevre.  
 
Acest aparat corespunde normelor CE și îndeplinește directivele europene în vigoare. 
 

Clasa de protecție 2 (izolație dublă sau amplificată) 
 

Categoria supratensiune II pentru măsurători la aparatele electrice și electronice, care sunt alimentate cu curent printr-o 
priză de rețea. Această categorie include și celelalte categorii inferioare (de ex. CAT I pentru măsurarea curentului de 
control și de semnal). 
Categoria supratensiune III pentru măsurarea instalațiilor din clădiri (de exemplu prize sau sub-distribuții). Această 
categorie cuprinde și categoriile inferioare (de exemplu CAT II pentru măsurarea aparatelor electrice). 
Potențialul pământului 
 

Din motive legate de siguranță și autorizare (CE) nu sunt permise reconfigurarea sau modificarea arbitrară a produsului.  
Adresați-vă unui specialist dacă aveți dubii privind modul de funcționare, siguranța sau conectarea aparatului. 
Aparatele de măsură și accesoriile acestora nu sunt jucării, ca urmare nu se vor lăsa la îndemâna copiilor. 
Pe șantiere se va ține cont de regulamentul privind prevenirea accidentelor în comerț, reglementat de asociațiile privind sisteme 
electrice și materiale de exploatare. 
În școli, ateliere, școli de ucenici, utilizarea dispozitivului se va face numai sub stricta supraveghere a personalului specializat. 
Înainte de orice măsurătoare de tensiune asigurați-vă că aparatul de măsură nu este în modul de măsurători pentru curent. 
Tensiunea între oricare mufă a aparatului și potențialul pământului nu are voie să depășească 600 V DC/AC în CAT III. 
Îndepărtați sondele de pe obiectul măsurat înainte de orice schimbare a domeniului de măsurători. 
Aveți mare grijă atunci când manevrați tensiunea alternativă mai mare de 50 V AC respectiv tensiune continuă 75 V DC. La 
aceste tensiuni vă puteți electrocuta prin atingerea conductorilor electrici. 
Înainte de orice măsurătoare verificați dacă aparatul și cablurile sunt intacte. Nu efectuați măsurători dacă izolația este distrusă 
(ruptă, sfâșiată etc.). 
Pentru a evita șocurile electrice aveți grijă ca în timpul măsurătorilor să nu atingeți conexiunile/punctele de măsurătoare. În 
timpul efectuării unei măsurători nu atingeți elementele de control (sonde) deasupra marcajelor palpabile de pe mâner. 
Nu folosiți aparatul cu puțin înainte, în timpul sau la scurt timp după o furtună (trăsnet, supratensiune). Aveți grijă ca mâinile, 
pantofii, hainele, podeaua, circuitele și elementele circuitelor să fie neapărat uscate. 
Evitați folosirea aparatului în apropierea câmpurilor magnetice și electrico-magnetice, antenelor sau generatoarelor HF, 
deoarece în aceste condiții valorile măsurate pot fi eronate. 
În cazul în care considerați că dispozitivul nu mai poate fi utilizat în condiții de siguranță, deconectați-l și asigurați-vă că nu mai 
poate fi utilizat de alte persoane. 
Se consideră că utilizarea în condiții de siguranță nu mai este posibilă în următoarele cazuri: 
- Dispozitivul prezintă daune vizibile, 
- Dispozitivul nu mai funcționează, 
- A fost depozitat pentru o perioadă mai lungă de timp în condiții nefavorabile, 
- A fost expus la șocuri puternice în timpul transportului. 
- Dispozitivul nu poate fi folosit imediat în condițiile în care a fost mutat dintr-un mediu rece în unul cald. Condensul creat 

poate distruge dispozitivul. Lăsați dispozitivul să ajungă la temperatura camerei înainte de a-l folosi. 
Dispozitivul nu poate fi folosit imediat în condițiile în care a fost mutat dintr-un  mediu rece în unul cald. Condensul creat poate 
distruge dispozitivul. Lăsați  dispozitivul să ajungă la temperatura camerei înainte de a-l folosi. 
Nu lăsați materialele folosite la ambalare nesupravegheate. Foliile sau pungile din plastic pot fi jucării periculoase pentru copii, 
putând duce la sufocare. 
Respectați toate instrucțiunile de siguranță prezentate în fiecare capitol în parte. 
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Descrierea produsului 
Valorile măsurate sunt afișate pe ecranul digital al multimetrului. Ecranul modelului afișează valoarea măsurată în 4000 digits 
(digit = cea mai mică valoare afișată). La modelul VC265, curentul și tensiunea sunt măsurate ca valori efective (TrueRMS), iar la 
modelul VC280 este afișată valoarea mediei aritmetice. 
Pe ecran mai sunt afișate mufele măsurători alocate pentru fiecare domeniu măsurători. Aparatul se deconectează automat 
dacă nu este operat timp de 30 min, ceea ce economisește rezervele de energie ale bateriilor și mărește perioada de 
funcționare. Funcția de deconectare automată poate fi dezactivată manual.  
Aparatul de măsură poate fi folosit atât în scopuri personale, cât și profesionale. 
Pentru citirea cât mai comodă a datelor multimetrul poate fi poziționat ideal cu ajutorul suportului din partea posterioară. 
Domeniul de măsurători mA/µA (VC280) reprezintă o noutate. La acest multimetru nu mai este nevoie să schimbați siguranța 
declanșată din greșeală. Siguranța PCT integrată se resetează automat după declanșare. 
Compartimentul baterii și siguranță pot fi deschise numai după ce sunt îndepărtate toate cablurile măsurători de pe multimetru. 
În cazul în care compartimentul baterii și siguranță sunt deschise, nu mai este permisă conectarea cablurile măsurători în mufele 
corespunzătoare – o caracteristică ce garantează siguranța în operare a multimetrului. 
 

Buton rotativ (4) 
Funcțiile măsurători sunt selectate cu ajutorul unui buton rotativ. Funcția de selecție automată 
„Autorange” este activă. Din acest motiv aparatele setează automat domeniul măsurători adecvat.  
Butonul rotativ are și o tastă funcții (9). Cu ajutorul tastei SELECT activați sub-funcțiile, atunci când o 
funcție măsurători este dublă (de ex. comutare măsurători rezistență – testul diodei și testul de 
continuitate sau comutare AC/DC în domeniul curent). Fiecare apăsare comută funcția. 
Multimetrul este deconectat în poziția OFF a comutatorului. Deconectați întotdeauna multimetrul atunci 
când nu-l folosiți.  
 

Conținut colet 
Multimetru cu protecție din cauciuc  
Clește ampermetric CLA40 (numai pentru VC280) 
Baterie 9 V  
2 baterii (tip AAA, numai pentru VC280) 
Cabluri de măsurători 
 

Simboluri și mesaje afișate pe ecran 
Simbolurile și mesajele sunt diferite în funcție de model. Lista cu simbolurile și mesajele disponibile pentru seria VC200: 

Simbol delta pentru măsurători relative (măsurători valoare de referință) 
Selecția automată a domeniului măsurători 
Mesaj grafic pentru selecția mufei măsurători adecvată 
Schimbarea impedanței în gama de măsurare a tensiunii (de la 10M Ω  la 400 k Ω) 
Overload; domeniul de măsurători a fost depășit 
Simbol pentru oprirea funcționării „OFF” 
Simbol schimbare baterii; vă rugăm să schimbați bateria cât mai repede pentru a evita afișarea unor valorilor 
măsurate eronate! 
Simbol pentru testul diodei 
Simbol pentru măsurătoarea curentului cu cleștele ampermetric 
Simbol pentru testul acustic de continuitate 
 

Simbol pentru măsurătoarea capacității 
Mărimi pentru tensiune și curent alternativ 
Mărimi pentru tensiune și curent continuu 
Indicarea polarității pentru circulația curentului (polul pozitiv) 
Indicarea polarității pentru circulația curentului (polul negativ) 
Mili-Volt (exp.-3) 
Volt (unitate pentru tensiunea electrică) 
Amper (unitate pentru curentul electric) 
Mili-amper (exp.-3) 
Micro-amper (exp.-6) 
Hertz (unitate pentru frecvență) 
Kilo-Hertz (exp.3) 
Mega-Hertz (exp.6) 
Ohm (unitate pentru rezistența electrică) 
Kilo-Ohm (exp.3) 
Mega-Ohm (exp.6) 
Nano-Farad (exp.-9; unitate pentru capacitatea electrică; simbol  ) 
Micro-Farad (exp.-6) 
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Modul măsurători 
Nu depășiți în nici un caz valorile maxim admisibile de intrare. Nu atingeți circuitele sau elementele circuitelor atunci 
când acestea se află sub tensiune mai mare de 50 V ACrms sau 75 V DC. Pericol de moarte! 
Înainte de a începe măsurătorile verificați integralitatea cablurilor conectate urmărind posibilele tăieri, sfâșieri sau 
striviri. Cablurile defecte nu mai pot fi folosite. Pericol de moarte! 

 Nu apucați în timpul măsurătorilor elementele de control (sondele) deasupra marcajelor palpabile de pe mâner.  
Modul măsurători este posibil numai dacă compartimentul baterii și siguranță este închis. Mufele măsurători nu pot 
fi folosite dacă compartimentul baterii și siguranță este deschis. 
La multimetru puteți conecta numai cele două cabluri măsurători adecvate pentru modul măsurători. Din motive de 
securitate îndepărtați de pe multimetru toate cablurile măsurători de care nu aveți nevoie.  
Pe ecran va fi afișată succesiunea de conexiune a mufelor măsurători pentru fiecare funcție măsurători. Țineți cont de 
această afișare atunci când conectați cablurile măsurători la multimetru. 
Dacă pe ecran apare OL (overload) înseamnă că a fost depășit domeniul măsurători.  

 

a. Punerea în funcțiune a multimetrului 
Rotiți butonul (4) spre funcția măsurători corespunzătoare. Pentru deconectare aduceți butonul în poziția OFF. Deconectați 
întotdeauna multimetrul atunci când nu-l folosiți.  

Înainte de a putea lucra cu multimetrul trebuie să instalați bateria inclusă în colet. 
Instalarea și schimbarea bateriei, precum și încărcarea condensatorului sunt explicate în detaliu în capitolul „Curățare și 
întreținere”.  
Măsurați întotdeauna tensiunea înainte de a îndepărta sonda convertoare de pe multimetru (în cazul VC280). 

 

b. Măsurarea tensiunii V 
Pentru măsurarea tensiunii continue DC (V ) procedați după cum urmează: 

 Conectați multimetrul și selectați domeniul de măsurători V  . Pentru tensiuni mici de max. 400 
mV selectați domeniul de măsurători mV  . 

 Introduceți cablul roșu de măsurători în mufa măsurători V (7), iar cablu negru de măsurători în 
mufa măsurători COM (8). 

 Conectați cele două sonde cu obiectul de măsurat (baterie, circuit etc.). Sonda roșie corespunde 
polului plus, iar sonda neagră polului minus. 

 Polaritatea valorii măsurate este afișată pe ecran împreună cu valoarea măsurată actual. 
Dacă la măsurarea tensiunii continue apare minus în fața valorii măsurate înseamnă că tensiunea măsurată este 
negativă (sau cablurile măsurători sunt inversate). Domeniul de măsurare al tensiunii „V DC/AC” are o rezistență de 
intrare mai mare de 10 MOhm. 

 Îndepărtați cablurile măsurători de pe obiectul de măsurat după încheierea măsurătorilor și deconectați multimetrul.  
 

Pentru măsurarea tensiunii alternative AC (V ) procedați după cum urmează: 

 Conectați multimetrul și selectați domeniul de măsurători „V ” . Pe ecran apare „AC”. 

 Introduceți cablul roșu de măsurători în mufa măsurători V (7), iar cablu negru de măsurători în mufa măsurători COM (8). 

 Conectați cele două sonde cu obiectul de măsurat (generator, circuit etc.). 

 Valoarea măsurată este afișată pe ecran.  

 Îndepărtați cablurile măsurători de pe obiectul de măsurat după încheierea măsurătorilor și deconectați multimetrul.  
 

c. Măsurarea curentului „A” la modelul VC265 
Nu depășiți în nici un caz valorile maxim admisibile de intrare. Nu atingeți circuitele sau elementele circuitelor atunci 
când acestea se află sub tensiune mai mare de 50 V ACrms sau 75 V DC. Pericol de moarte! 
În circuitul măsurat tensiunea maxim admisibilă nu are voie să depășească 600 V. 
Măsurători >5 A au voie să fie realizate numai pentru max. 10 sec. și numai la intervale de 15 min. 

Începeți întotdeauna măsurarea curentului cu domeniul măsurători cel mai mare și schimbați dacă este nevoie spre domeniul de 
măsurători mai mic. Separați circuitul de la curent înainte de schimbarea domeniului măsurători. Toate domeniile măsurători de 
curent sunt echipate cu siguranță, fiind astfel protejate de suprasarcină.  
 

Pentru măsurarea curentului continuu DC (A ) procedați după cum urmează: 
- Conectați multimetrul și selectați domeniul măsurători „A ”  
- În tabel sunt prezentate diferitele funcții măsurători și domeniile măsurători posibile. Selectați domeniul măsurători și 

mufele corespunzătoare. 
 

Funcție măsurători VC265 Mufe măsurători 

μA <4000 μA COM + mA μA 

mA 4000 μA – 399 mA COM + mA μA 

A 400 mA – 10 A COM + 10A 
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- Conectați cablul roșu măsurători la mufa mA, µA sau 10 A. Conectați cablul negru măsurători la mufa 
COM. 

- Conectați cele două sonde în serie cu obiectul de măsurat (baterie, circuit etc.); pe ecran apare 
polaritatea valorii măsurate împreună cu valoarea măsurată actual. 

Dacă la măsurătorile curent continuu apare minus în fața valorii măsurate, înseamnă că acel 
curentul „curge” în sens invers (sau cablurile sunt inversate). 

- Îndepărtați cablurile măsurători de pe obiectul de măsurat după încheierea măsurătorilor și deconectați 
multimetrul.  

 
Pentru măsurarea curentului alternativ AC (A ) procedați după cum urmează: 
Conectați multimetrul și selectați domeniul de măsurători „A ” . Apăsați tasta SELECT pentru a comuta 
spre domeniul de măsurători AC. Pe ecran apare AC. Apăsând din nou tasta reveniți la domeniul anterior de 
măsurători. 
Îndepărtați cablurile măsurători de pe obiectul de măsurat după încheierea măsurătorilor și deconectați multimetrul.  

Nu măsurați curent peste 10 A în domeniul 10 A, respectiv peste 400 mA în domeniul mA/µA, deoarece astfel se ard 
siguranțele. 
 

d. Măsurarea curentului „µA/mA” la modelul VC280 
Nu depășiți în nici un caz valorile maxim admisibile de intrare. Nu atingeți circuitele sau elementele circuitelor atunci 
când acestea se află sub tensiune mai mare de 50 V ACrms sau 75 V DC. Pericol de moarte! 
În circuitul măsurat tensiunea maxim admisibilă nu are voie să depășească 600 V. 

Începeți întotdeauna măsurarea curentului cu domeniul măsurători cel mai mare și schimbați dacă este nevoie spre domeniul de 
măsurători mai mic. Separați circuitul de la curent înainte de schimbarea domeniului măsurători.  
Intrarea măsurători µA/mA (la VC280) este echipată cu o siguranță PTC cu auto-resetare, motiv pentru care siguranța nu mai 
trebuie schimbată la suprasarcină. 

Dacă s-a declanșat siguranța PTC (nu se mai modifică valorile măsurate etc.) deconectați multimetrul (OFF) și 
așteptați 5 min. Siguranța cu auto-resetare se răcește, iar apoi este din nou în stare de funcționare. 

 

Pentru măsurarea curentului continuu de până la 400 mA procedați după cum urmează: 
- Conectați multimetrul și selectați domeniul măsurători „µA ” sau „mA ” 
- În tabel sunt prezentate diferitele funcții măsurători și domeniile măsurători posibile. Selectați domeniul măsurători și 

mufele corespunzătoare. 
 

Funcție 
măsurători 

VC265 Mufe măsurători 

μA <4000 μA COM + mA μA 

mA 4000 μA – 399 mA COM + mA μA 
 

- Conectați cablul roșu măsurători la mufa „mA” sau „µA”. Conectați cablul negru măsurători la mufa 
COM. 

- Conectați cele două sonde în serie cu obiectul de măsurat (baterie, circuit etc.); pe ecran apare 
polaritatea valorii măsurate împreună cu valoarea măsurată actual. 

Dacă la măsurătorile curent continuu apare minus în fața valorii măsurate, înseamnă că acel 
curentul „curge” în sens invers (sau cablurile sunt inversate). 

- Îndepărtați cablurile măsurători de pe obiectul de măsurat după încheierea măsurătorilor și 
deconectați multimetrul.  

 
Pentru măsurarea curentului alternativ de până la 400 mA procedați după cum urmează: 
- Conectați multimetrul și selectați domeniul de măsurători „µA ” sau „µA ”  . Apăsați tasta SELECT pentru a comuta spre 

domeniul de măsurători AC. Pe ecran apare AC. Apăsând din nou tasta reveniți la domeniul anterior de măsurători. 
- Îndepărtați cablurile măsurători de pe obiectul de măsurat după încheierea măsurătorilor și deconectați multimetrul.  

 

Nu măsurați curent peste 400 mA în domeniul mA/µA, deoarece astfel se ard siguranțele. 
 

e. Măsurarea curentului „A” cu ajutorul sondei la modelul AC280 
Nu depășiți în nici un caz valorile maxim admisibile de intrare. Nu atingeți circuitele sau elementele circuitelor atunci 
când acestea se află sub tensiune mai mare de 50 V ACrms sau 75 V DC. Pericol de moarte! 
În circuitul măsurat tensiunea maxim admisibilă nu are voie să depășească 600 V. 
Domeniul de măsurători pentru „sonda de măsurare curent” este un domeniu cu impedanță mare ce poate fi folosit 
doar cu sonda convertoare „CLA40”. Nu este permisă efectuarea de măsurători directe. 

Cleștele ampermetric CLA40 vă oferă posibilitatea să măsurați curenți direcți sau alternativi de până la 40A. Măsurătoarea se 
realizează fără contact, cu ajutorul senzorului cleștelui ampermetric. Nu veți mai fi nevoit să deconectați circuitul de alimentare 
pentru a efectua această măsurătoare. 
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Cu ajutorul cleștelui ampermetric veți putea măsura curent continu sau alternativ. Tensiunea de ieșire va fi de 10mV pentru 
fiecare Amper măsurat. 
Domeniul de măsurători „cleștele ampermetric” este un domeniu cu impedanță mare ce poate fi folosit doar cu cleștele 
ampermetric „CLA40”. 
Valoarea măsurată este afișată în Amperi. Nu este necesară conversia cu ajutorul adaptoarelor convenționale. 
Îndepărtați dopurile de protecție înainte de a conecta cablurile măsurători. Dopurile previn presarea manșoanelor de izolație în 
timpul depozitării și al transportului. 
 

Pentru măsurarea curentului continuu de până la 40 A procedați după cum urmează: 
- Conectați multimetrul și selectați domeniul măsurători „ ”.  
- Introduceți cablul măsurători roșu în mufa măsurători A (6). Conectați cablul negru măsurători la mufa COM (8). 
- Porniți cleștele ampermetric cu ajutorul comutatorului (21). Adaptorul este pornit atunci când comutatorul se află în poziția 

„ON” (Pornit). Poziția „OFF” (Oprit) va opri adaptorul. 
- Setați valoarea de pe ecran la 0 înaintea fiecărei măsurători a curentului continuu. În timp ce cleștele este închis rotiți 

dispozitivul de reglare la zero a curentului continuu (24) până când valoarea de pe ecran este aproape 0 (<0,05 A). Cleștele 
ampermetric este foarte sensibil datorita senzorului Hall integrat și va trebui compensat după fiecare deschidere. 

Există posibilitatea ca factorii externi să împiedice setarea valorii 0 pe ecran (de exemplu 0,63A). În acest caz abaterea 
proporțională (offset) va fi liniară pe tot parcursul măsurătorilor, ca urmare va putea fi scăzută din valoarea efectiv 
măsurată. Acest lucru nu va afecta măsurătoarea.  

- Pentru a deschide cleștele ampermetric folosiți mânerul de deschidere (20) și fixați aparatul deasupra cablului de măsurat, 
asigurându-vă că ați păstrat polaritatea corectă. Direcția fluxului de curent trebuie să corespundă cu indicațiile de polaritate 
(+ sau - ) de pe cleștele ampermetric. Atunci când înconjurați un conductor de curent, asigurați-vă că cleștele este închis 
corespunzător. În caz contrar pot rezulta erori. 

- Valoarea măsurată va fi afișată pe ecran 
- Există diverse metode de a efectua măsurători cu ajutorul cleștelui ampermetric. Conectați dispozitivul urmărind diagrama: 
 

Măsurarea curentului individual Măsurarea pierderilor de curent 

În cadrul acestei măsurători se calculează curentul 
care trece printr-un consumator. Asigurați-vă că 
înconjurați numai câte un conductor. În caz contrar 
curenții  din cele două jumătăți ale circuitului se vor 
respinge.  

 

Pentru măsurarea pierderilor de curent se înconjoară conductorii 
din ambele jumătăți ale circuitului. O funcționare corespunzătoare 
nu va afișa nici un rezultat. În cazul în care se afișează o valoare, 
înseamnă că există pierderi de curent. Curenții din cele două 
jumătăți ale circuitului nu sunt identici. 

 
 

Dacă la măsurătorile de curent continuu apare minus în fața valorii măsurate, înseamnă că acel curentul „curge” în sens invers 
(sau cablurile ori cleștele ampermetric este inversat). 
- Îndepărtați cleștele ampermetric de pe obiectul de măsurat după încheierea măsurătorilor și deconectați ambele aparate.  
 

Pentru măsurarea curentului alternativ de până la 40 A procedați după cum urmează: 
- Conectați multimetrul și selectați domeniul măsurători „ ”. Apăsați tasta SELECT pentru a comuta spre domeniul de 

măsurători AC. Pe ecran apare AC. Apăsând din nou tasta reveniți la domeniul anterior de măsurători. 
- La măsurarea curentului alternativ, reglarea la zero este făcută automat. Dispozitivul de reglare la zero a curentului continuu 

(24) nu are nici o funcție în acest domeniu de măsurători. 
Există posibilitatea ca factorii externi să împiedice setarea valorii 0 pe ecran (de exemplu 0,63A). În acest caz abaterea 
proporțională va fi aceeași pe tot parcursul măsurătorilor, ca urmare va putea fi scăzută din valoarea efectiv măsurată. 
Acest lucru nu va afecta măsurătoarea.  

- Îndepărtați cablurile măsurători de pe obiectul de măsurat după încheierea măsurătorilor și deconectați multimetrul.  
Atunci când folosiți cleștele ampermetric (CLA40) în cadrul unei măsurători, asigurați-vă că nu veți depăși cu degetele 
zona marcată în figura 19.  
Ledul roșu se va aprinde atunci când cleștele este pornit. Ledul roșu va începe să clipească în momentul în care 
capacitatea bateriei scade (în jurul valorii de 2,1V), pentru a avertiza utilizatorul să schimbe bateria pentru a evita 
eventuale erori pe parcursul măsurătorilor. 
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f. Măsurarea frecvenței  
Multimetrul poate măsura și afișa frecvența unui semnal de 10 Hz -10 MHz. 
 

Pentru măsurarea frecvenței procedați după cum urmează: 
- Conectați multimetrul și selectați domeniul de măsurători Hz. Pe ecran apare Hz. 
- Introduceți cablul roșu de măsurători în mufa măsurători Hz (7), iar cablu negru de măsurători în 

mufa măsurători COM (8). 
- Conectați cele două sonde cu obiectul de măsurat (generator semnale, circuit etc.). Valoarea 

măsurată este afișată pe ecran împreună cu unitatea corespunzătoare. 
- Îndepărtați cablurile măsurători de pe obiectul de măsurat după încheierea măsurătorilor și 

deconectați multimetrul. 
 

g. Măsurarea rezistenței 
Asigurați-vă că toate circuitele, părțile circuitelor și componentele, precum și alte obiecte de măsurat sunt 
descărcate și nu se află sub tensiune. 
 

Pentru măsurarea rezistenței procedați după cum urmează:  
- Conectați multimetrul și selectați domeniul de măsurători „Ω”. 
- Introduceți cablul roșu de măsurători în mufa măsurători Ω (7), iar cablu negru de măsurători în 

mufa măsurători COM (8). 
- Verificați continuitatea cablurilor măsurători conectând cele două sonde. După aceea trebuie să 

apară o valoare pentru rezistență de cca. 0 - 0,5 Ohmi (rezistența proprie a cablurilor măsurători).  
- În cazul măsurătorilor impedanță redusă apăsați tasta REL (3) pentru a nu lăsa ca rezistența proprie 

a cablurilor măsurători să falsifice rezultatul măsurătorii rezistenței. Afișarea indică 0 Ohmi. Selecția 
automată a domeniului măsurători („auto range”) este dezactivată. Funcția „auto range” se 
activează prin schimbarea funcției măsurători (de exemplu apăsați de 3 ori tasta SELECT). 

- Conectați cele două cabluri măsurători cu obiectul de măsurat. Valoarea măsurată este afișată pe 
ecran, în măsura în care obiectul măsurat nu are impedanță mare sau nu este întrerupt. Așteptați până la stabilizarea afișării. 
În cazul rezistențelor >1 MOhmi acest lucru poate dura câteva secunde. 

- Dacă pe ecran apare „OL” (overload) înseamnă că ați depășit domeniul măsurători sau circuitul de măsurat este întrerupt.  
- Îndepărtați cablurile măsurători de pe obiectul de măsurat după încheierea măsurătorilor și deconectați multimetrul. 

La realizarea măsurătorilor pentru rezistență aveți grijă ca punctele de contact să nu fie acoperite de murdărie, grăsimi, 
lac etc. în caz contrar rezultatele măsurătorilor pot fi eronate. 

 

h. Testul diodei 
Asigurați-vă că toate circuitele, părțile circuitelor și componentele, precum și alte obiecte de măsurat sunt descărcate 
și nu se află sub tensiune. 
 

- Conectați multimetrul și selectați domeniul de măsurători „ ”. 
- Apăsați tasta SELECT pentru a comuta funcțiile măsurători. Pe ecran apare simbolul diodei. La o nouă 

apăsare a tastei se trece la următoarea funcție măsurători etc. 
- Introduceți cablul roșu de măsurători în mufa măsurători Ω (7), iar cablu negru de măsurători în mufa 

măsurători COM (8). 
- Verificați continuitatea cablurilor măsurători conectând cele două sonde. După aceea trebuie să apară o 

valoare pentru rezistență de cca. 0 V.  
- Conectați cele două sonde cu obiectul de măsurat (dioda). 
- Pe ecran apare tensiunea directă „UF” în V. Dacă apare „OL” înseamnă că dioda a fost măsurată în sens 

invers (UR) sau este defectă (întreruptă). Pentru control realizați o măsurătoare cu polaritatea inversată.  
- Îndepărtați cablurile măsurători de pe obiectul de măsurat după încheierea măsurătorilor și deconectați 

multimetrul. 
 

i. Testul de continuitate 
Asigurați-vă că toate circuitele, părțile circuitelor și componentele, precum și alte obiecte de măsurat sunt descărcate 
și nu se află sub tensiune. 
 

- Conectați multimetrul și selectați domeniul de măsurători „ ” 
- Apăsați de două ori tasta SELECT pentru a comuta funcțiile măsurători. Pe ecran apare simbolul pentru 

testul de continuitate. La o nouă apăsare a tastei se trece la prima funcție măsurători etc. Introduceți 
cablul roșu de măsurători în mufa măsurători Q (7), iar cablu negru de măsurători în mufa măsurători 
COM (8). 

- Drept continuitate este identificată o valoare măsurată < 10 Ohmi și se aude un bip.  
- Dacă pe ecran apare „OL”, înseamnă că ați depășit domeniul de măsurători sau că circuitul de 

măsurători este întrerupt. 
- Îndepărtați cablurile măsurători de pe obiectul de măsurat după încheierea măsurătorilor și deconectați multimetrul. 
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j. Măsurarea capacității  
Asigurați-vă că toate circuitele, părțile circuitelor și componentele, precum și alte obiecte de măsurat sunt 
descărcate și nu se află sub tensiune. 
Respectați neapărat polaritatea corectă în cazul condensatorilor electrolitici. 

- Conectați multimetrul și selectați domeniul de măsurători „ ”. 
- Introduceți cablul roșu de măsurători în mufa măsurători V (7), iar cablu negru de măsurători în 

mufa măsurători COM (8). Pe ecran apare unitatea nF. 
Din cauza sensibilității intrării măsurători pe ecran poate apărea o valoare în cazul cablurilor 
măsurători „deschise”. Apăsând tasta REL afișarea este resetată pe 0. Funcția „auto range” 

rămâne activă. 
- Conectați cele două sonde (roșu = polul pozitiv/negru = polul negativ) cu obiectul de măsurat 

(condensator). Pe ecran apare după scurt timp capacitatea. Așteptați până ce afișarea se 
stabilizează. La capacități >40 µF acest lucru poate dura câteva secunde. 

- Dacă pe ecran apare „OL” înseamnă că ați depășit domeniul de măsurători. 
- Îndepărtați cablurile măsurători de pe obiectul de măsurat după încheierea măsurătorilor și deconectați multimetrul. 
 

Funcția REL  
Funcția REL permite măsurarea valorilor de referință pentru a evita pierderi de putere, ca de exemplu la măsurătorile de 
rezistență. În acest sens valoarea afișată momentan este resetată la zero. Astfel a fost setată o nouă valoare de referință. 
Funcția măsurători este activată prin acționarea tastei „REL”. Pe ecran apare „ „. Selecția automată a domeniului măsurători este 
dezactivată (în afară de domeniul măsurători capacitate). 
Pentru a dezactiva această funcție schimbați funcția măsurători. 

Funcția REL nu este activă în domeniul de măsurători pentru frecvență, domeniul măsurători rezistență (impedanță 
mare), la testul diodei și testul de continuitate. 
 

Funcția impedanță mică 400 kΩ  
 

Această funcție are voie să fie folosită numai la tensiuni de max. 250 V și numai timp de max. 3 sec! 
 

Această funcție măsurători permite scăderea impedanței măsurate de la 10 MΩ la 400 kΩ. Astfel sunt eliminate tensiunile 
fantomă, ce ar putea falsifica valorile măsurate. 
În timpul măsurătorilor de tensiune (max. 250 V!) apăsați tasta timp de 3 sec. După eliberarea tastei multimetrul are din nou 
impedanța normală de 10 MΩ. 
 

Funcția deconectare automată 
Multimetrul se deconectează automat după 30 min. dacă nu a fost apăsată nici o tastă sau buton. Funcția protejează rezervele 
de energie ale bateriei și prelungește durata de funcționare. 
Pentru a reconecta multimetrul acționați butonul rotativ sau apăsați tasta „REL” ori „SELECT”.  
Funcția deconectare automată poate fi dezactivată manual. 
În acest sens deconectați aparatul de măsură (OFF).Țineți apăsată tasta „SELECT” și conectați multimetrul. Funcția este inactivă 
până când multimetrul este deconectat prin butonul rotativ. 
 

Curățare și întreținere 
Generalități 
Pentru a păstra precizia în măsurare a aparatului o perioadă cât mai lungă de timp acesta trebuie să fie calibrat anual.  
Cu excepția operațiilor de schimbare a siguranței și curățarea ocazională aparatul nu are nevoie de întreținere. Citiți și capitolul 
referitor la schimbarea bateriei și rezistenței. 

Verificați în mod regulat siguranța în funcționare a aparatului și a cablurilor de măsurat (daune ale carcasei sau 
striviri ale cablurilor etc.). 
 

Curățare 
Înainte de a curăța aparatul respectați următoarele instrucțiuni de siguranță: 
La deschiderea capacelor sau îndepărtarea unor elemente componente, în afară de situația în care aceste operații 
pot fi efectuate manual, pot să fie eliberate și părți componente aflate sub tensiune. Înainte de curățare trebuie să 
deconectați toate cablurile legate la aparat sau la obiectele de măsurat. Deconectați aparatul.  

Pentru curățare nu folosiți produse pe bază de carbon, benzină, alcool etc., căci acestea pot dăuna carcasei. În plus, vaporii 
rezultați dăunează sănătății și pot exploda. De asemenea, nu folosiți nici unelte ascuțite, șurubelnițe sau perii metalice. Pentru 
curățarea aparatului, respectiv ecranului și cablurilor, folosiți numai lavete curate, antistatice, ușor umezite și care nu lasă 
scame. Lăsați aparatul să se usuce complet înainte de a-l folosi pentru noul set de măsurători. 
 

Deschiderea multimetrului 
Din motive de siguranță schimbarea bateriei și siguranței este posibilă numai după îndepărtarea tuturor cablurilor măsurători de 
pe multimetru. Compartimentul baterii și siguranță (16) nu poate fi deschis atunci când sunt conectate cablurile măsurători. în 
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plus, la deschiderea carcasei, toate mufele măsurători sunt blocate mecanic pentru a împiedica conectarea 
ulterioară a cablurilor măsurători cu carcasa deschisă. Mufele se deblochează automat imediat după 
închiderea compartimentului baterii și siguranță. 
Cu compartimentul baterii și siguranță deschis designul carcasei permite numai accesul la baterie și 
siguranță. Carcasa nu mai trebuie deschisă complet și dezmembrată. Aceste măsuri cresc siguranța și 
simplitatea în operare pentru utilizator. 
 

Pentru deschiderea multimetrului procedați după cum urmează: 
- Îndepărtați toate cablurile de măsurători și deconectați multimetrul. 
- Deșurubați și extrageți șurubul compartimentului baterii (13). 
- Trageți în jos de compartimentul baterii și siguranță (16), cu suportul închis. 
- Siguranța și compartimentul baterii sunt acum accesibile. 
- Închideți carcasa în succesiunea inversă a operațiilor și reînșurubați compartimentul baterii. 
- Multimetrul este pregătit de funcționare. 
 

Schimbarea siguranței (numai VC265) 
Domeniile de măsurare curent sunt echipate cu siguranțe performante. Dacă nu mai puteți realiza măsurători în acest domeniu 
înseamnă că trebuie să schimbați siguranța. 
 

Pentru a schimba siguranța procedați după cum urmează: 
- Separați cablurile măsurători de circuitul de măsurat și de multimetru. Deconectați multimetrul. 
- Deschideți carcasa aparatului (vezi capitolul „Deschiderea multimetrului”). 
- Înlocuiți siguranța defectă cu una nouă de același tip și valori pentru curentul nominal. Siguranțele au următoarele valori: 
 

Siguranță F1 F2 

Valoare FF 10 AH/1000V F10A/1000V 

Dimensiuni 32 x 6.2 mm 38 x 10 mm 

Tip ESKA MULTI sau corespondent ESKA MULTI 1038827  
sau corespondent 

 

- Închideți cu grijă carcasa aparatului. 
 
Din motive de siguranță nu este permisă folosirea de siguranțe reparate sau șuntarea suportului siguranței. Pericol 
de incendiu sau explozii produse prin arc electric. Nu folosiți niciodată multimetrul cu carcasa deschisă. 

 

Instalarea și schimbarea bateriei  
Aparatul de măsură funcționează cu o baterie 9 V (de ex. 1604A). Bateria trebuie instalată, respectiv schimbată la prima punere 
în funcțiune a aparatului, respectiv atunci când pe ecran apare simbolul . 
 

Pentru instalarea/schimbarea bateriei procedați după cum urmează: 
- Separați cablurile măsurători de circuitul de măsurat și de multimetru. Deconectați multimetrul. 
- Deschideți carcasa aparatului (vezi capitolul „Deschiderea multimetrului”). 
- Înlocuiți bateria uzată cu una nouă de același tip. Instalați noua baterie la polaritatea corectă în compartimentul baterii (15). 

Respectați marcajele polaritate din compartiment. 
- Închideți cu grijă carcasa aparatului. 
 

Nu folosiți în niciun caz aparatul cu carcasa deschisă! PERICOL DE MOARTE! 
Extrageți bateriile uzate din aparat pentru a evita eventualele daune create prin curgerea bateriilor. Chiar și 
bateriile protejate împotriva scurgerilor se pot coroda și astfel pot elimina substanțe chimice dăunătoare sănătății 
și care pot distruge compartimentul baterii.  
Nu lăsați bateriile la întâmplare, căci există pericolul să fie înghițite de către copii sau animale domestice. Dacă se 
întâmplă acest lucru mergeți imediat la medic. 
Extrageți bateriile atunci când nu folosiți aparatul o perioadă mai lungă de timp, pentru a evita eventualele daune 
create prin curgerea bateriilor. 
Bateriile defecte sau care curg pot provoca arsuri ale pielii, de aceea folosiți mănuși de protecție atunci când 
manevrați aceste baterii. 
Bateriile nu au voie să fie desfăcute, scurtcircuitate sau aruncate în foc.  
Nu reîncărcați bateriile nereîncărcabile. Pericol de explozie! 

Coduri baterie alcalină adecvată: 652509 (cantitate necesară: 1x) 
Folosiți numai baterii alcaline deoarece sunt mai performante și au durată de viață mai lungă. 

 
Pentru extragerea/înlocuirea bateriilor în cleștele ampermetric CLA40, procedați după cum urmează: 
- Deconectați adaptorul măsurători de la obiectul măsurat și cablurile măsurători de la multimetru. Deconectați adaptorul. 
- Cu ajutorul unei șurubelnițe deschideți compartimentul pentru baterii, aflat în partea din spate, și îndepărtați capacul 

compartimentului. 
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- Înlocuiți bateriile cu unele noi de același tip. Introduceți noile baterii la 
polaritatea corectă în compartimentul baterii (23). Respectați marcajele 
polaritate din compartiment. 

- Acum închideți cu grijă carcasa. 
 

Coduri baterie alcalină adecvată: 652503 (cantitate necesară: 2 x) 
Folosiți numai baterii alcaline deoarece sunt mai performante și au 
durată de viață mai lungă. 

 

ELIMINAREA DEȘEURILOR 
Reguli generale 

În scopul ocrotirii și îmbunătățirii calității mediului înconjurător, al protejării sănătății omului și al utilizării resurselor 
naturale cu prudență și în mod rațional, consumatorul este solicitat să predea produsul devenit inutilizabil la orice punct 
de colectare și reciclare din localitatea de domiciliu, conform reglementărilor legale în vigoare. 
Logo-ul reprezentând o pubelă cu roți barată cu două linii în formă de X indică faptul că produsul face obiectul unei 
colectări separate, la un centru de colectare și reciclare a produselor electronice și nu laolaltă cu gunoiul menajer.  

 

Baterii/baterii reîncărcabile 
Consumatorul final este obligat prin lege să returneze bateriile și bateriile reîncărcabile uzate. Aruncarea lor laolaltă cu 
deșeurile menajere este interzisă! Bateriile/bateriile reîncărcabile care conțin substanțe periculoase sunt marcate prin 
simbolul pubelei cu roți barate. Simbolul indică faptul că aruncarea produsului în locurile de depozitare a gunoiului 
menajer este interzisă. Simbolurile chimice pentru respectivele substanțe periculoase sunt: Cd = cadmiu, Hg = mercur, 
Pb = plumb. 
Vă puteți debarasa de bateriile/bateriile reîncărcabile uzate, în mod gratuit, la orice punct de colectare din localitatea 
dumneavoastră. 
Vă respectați astfel obligațiile legale și contribuiți la protejarea mediului înconjurător! 

 

Remedierea defecțiunilor 
Ați achiziționat un produs de calitate superioară aparținând unui brand care se distinge prin competența tehnică, performanța 
extraordinară și inovația permanentă în domeniul instrumentelor de măsură și al tehnologiilor de încărcare și de rețea. Însă, în 
ciuda acestui fapt, problemele pot sa apară.  
De aceea, următorul tabel este o descriere a modului  în care puteți elimina singur posibile defecte. 

 

Urmați instrucțiunile de siguranță în permanență! 
 

Eroare Cauză posibilă Soluție probabilă 

Multimetrul nu funcționează. Este descărcată bateria? Controlați starea aparatului. Schimbați bateria. 

Nu se afișează nici un rezultat 
al măsurătorii cu cleștele 
ampermetric CLA40. 

Bateriile din adaptorul CLA40 sunt 
descărcate. 

Verificați bateriile și înlocuiți-le dacă este necesar. 

Nu se modifică valorile 
măsurate 

Este activă o funcție măsurători eronată 
(AC/DC)? 

Controlați afișarea pe ecran (AC/DC) și comutați 
funcția măsurători dacă este nevoie. 

 S-au folosit mufe măsurători eronate? Comparați conexiunea cu afișarea de pe display. 

 Siguranță defectă la modelul VC265? Verificați siguranța. 
 

Orice altă operație de reparație, în afara celor descrise mai sus, trebuie să fie realizată de către un specialist 
autorizat. 
 

Date tehnice 
Simbol 4000 digits (semne) 

Rată măsurători  cca. 2-3 măsurători/sec. 

Lungime cablu măsurători cca. 90 cm (fiecare) 

Impedanță măsurători >10 M Ω (domeniul V) 

Tensiune de operare Baterie 9V (VC265/VC280) 
2xAAA (CLA40) 

Condiții de funcționare 0 până la 30°C (<75%rF), >30 până la 40°C (<50%rF) 

Altitudinea de operare max. 2000 m 

Temperatura de depozitare -10°C până la +50°C 

Greutatea cca. 380 g 

Dimensiuni 185 x 91 x 43 (mm) 

Categoria supratensiune CAT III 600 V, grad de poluare 2 
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Toleranțe măsurători 
Date privind precizia în ± (% din citire + erori de afișare în digits (= numărul cu cele mai mici poziții)). Precizia aparatului este 
asigurată pentru un an, la temperatură de +23°C (±5°C), umiditate relativă mai mică de 75%, fără condens. 
 

Tensiune continuă 

Domeniu 
Precizie 

Rezoluție 
VC265 VC280 

400 mV ±(0.8% + 8) ±(0.8% + 8) 0,1mV 

4V 

±(0.8% + 8) ±(0.8% + 8) 

1mV 

40V 0,01V 

400V 0,1V 

600V ±(1% + 8) ±(1% + 8) 1V 

Alte caracteristici Protecție suprasarcină 600 V Protecție suprasarcină 600 V  
 

Tensiune alternativă 

Domeniu 
Precizie 

Rezoluție 
VC265 VC280 

4V 

±(1,3% + 7) ±(1,5% + 8) 

0,001V 

40V 0,01V 

400V 0,1V 

600V ±(1,3% + 7) ±(1,5% + 8) 1V 

Alte caracteristici Domeniu frecvență: 45Hz – 
1kHz, TrueRMS, factor de vârf  
maxim 3, protecție 
suprasarcină 600 V 

Domeniu frecvențe 40 - 400 
Hz ; valoare medie efectivă 
la tensiune sinus; protecție 
suprasarcină 600 V 

 

 

Curent continuu 

Domeniu 
Precizie 

Rezoluție 
VC265 VC280 

400 µA 
±(1,3% + 3) ±(1,3% + 3) 

0,1 µA 

4000 µA 0,001 mA 

40 mA 
±(1,5% + 5) ±(1,5% + 5) 

0,01 mA 

400 mA 0,1 mA 

4A 
±(1,8% + 8) 

±(4,6% + 39) 0,001 A 

10 A ……. 0,01 A 

40 A …… ±(4,6% + 7) 0,01 A 

 Protecție suprasarcină: 
siguranțe, 600V, limitare timp 
măsurare >5 A; max. 10 sec. 
cu pauză de 15 min. 

Protecție suprasarcină: 
siguranță mA-PTC 600V, 
timp de măsurare nelimitat 

 

 

Curent alternativ 

Domeniu 
Precizie 

Rezoluție 
VC265 VC280 

400 µA 
±(1,6% + 3) ±(1,6% + 3) 

0,1 µA 

4000 µA 0,001 mA 

40 mA 
±(2,0% + 5) ±(2,0% + 5) 

0,01 mA 

400 mA 0,1 mA 

4A 
±(2,0% + 8) 

±(4,6% + 39) 0,001 A 

10 A ……. 0,01 A 

40 A …… ±(4,6% + 7) 0,01 A 

 Domeniu frecvență: 45Hz – 
1kHz, TrueRMS, factor de vârf 
maxim 3, protecție suprasar-
cină: siguranță 600 V, limitare 
timp măsurare >5 A; max. 10 
sec. cu pauză de 15 min. 

Domeniul de frecvențe 40 - 
400 Hz, factor de vârf 
maxim 3 
Protecție suprasarcină: 
siguranță mA-PTC 600V. 
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Rezistență 

Domeniu 
Precizie 

Rezoluție 
VC265 VC280 

400 Ω ±(1,6% + 3) ±(1,6% + 3) 0,1 Ω 

4 k Ω 

±(1,3% + 3) ±(1,3% + 3) 

0,001 k Ω 

40 k Ω 0,01 k Ω 

400 k Ω 0,1 k Ω 

4 M Ω ±(1,6% + 3) ±(1,6% + 3) 0,001 M Ω 

40 M Ω ±(2,0% + 3) ±(2,0% + 3) 0,01 M Ω 

 Protecție suprasarcină 600 V; 
tensiune măsurare: 0.45 V 

  

 

Capacitate 

Domeniu 
Precizie 

Rezoluție 
VC265 VC280 

40 nF ±(3,9% + 10) ±(3,9% + 10) 0.01 nF 

400 nF ±(3,9% + 5) ±(3,9% + 5) 0.1 nF 

4 µF 0.001 µF 

40 µF   0.01 µF 

100 µF ±(5,2% + 5) ±(5,2% + 5) 0.1 µF 

Protecție suprasarcină 600 V 
 

Frecvență 

Domeniu 
Precizie 

Rezoluție 
VC265 VC280 

10 Hz – 10 MHz ±(0,1% + 8) ±(0,1% + 8) 0.001 Hz – 0.01 MHz 

Protecție suprasarcină 600 V 
Sensibilitate <1 MHz : 300 mV; amplitudine maximă 30 V  
Sensibilitate >1 MHz : 600 mV; amplitudine maximă 30 V 

 

Testul diodei 

Tensiune test aproximativ 1,48 V 

Rezoluție 0,001 V 

Protecție suprasarcină 600 V 

Testul acustic de continuitate <10 W sunet continuu, protecție suprasarcină 600 V 
 
Toleranțele de măsurare la cleștele ampermetric CLA40 

Domeniul de măsurare 0,5 – 40 A 

Rezoluția 0,01 A 

Toleranța ±(2% + 5) 

Ieșire 10 mV/A 

Domeniul de frecvență 50/60 Hz 

Deschidere clește 20 mm 

Setarea offset la valoarea zero la curentul continuu DC ± 30 mV 

Deviație de bază DC zero  ± 0.050 A 

Deviație de bază AC zero  0.100 A (maxim) 

Tensiunea de operare 2  baterii (AAA, R03) 

Lungimea cablului măsurători Maxim 1,2 m 

Dimensiuni 197 x 50 x 25 mm (L x l x Î) 

Greutate 160 g 

 
Nu depășiți în nici un caz valorile maxim admisibile de intrare. Nu atingeți circuitele sau elementele circuitelor 
atunci când acestea se află sub tensiune mai mare de 25 V Acrms sau 35 V DC. Pericol de moarte! 

 
 
 
Aceste instrucțiuni de utilizare sunt o publicație a German Electronics SRL (str. Cuza Vodă nr.61/A, Oradea, România) și Conrad Electronic SE (Klaus-Conrad 1, D-
92240 Hirschau, Germania). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea (inclusiv traducerea) prin orice mijloace, de ex. prin fotocopiere, microfilmare sau prin introducerea în 
sisteme electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar și parțială, este interzisă. 
Aceste instrucțiuni de utilizare reflectă specificațiile tehnice ale produsului la data tipăririi. Producătorul își rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau de design fără o 
înștiințare prealabilă. 

© 2016 Conrad Electronic SE & German Electronics SRL (ed. lb. română) 
Toate drepturile rezervate 
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DECLARAȚIE DE CONFORMITATE 
 

 
Fabricant:    Conrad Electronic SE 
Deținătorul licenței:  Conrad Electronic SE 
Adresa:    str. Klaus Conrad, D-92240 Hirschau, Germania 
 
Declarăm pe propria răspundere că produsele: 
 
Tip de echipament:  Multimetru digital Voltcraft VC 265 Green-Line  
 Multimetru digital Voltcraft VC 280 Green-Line 
Cod produs:  124522 
   124523 
 
sunt în conformitate cu următoarele directive, norme și/sau regulamente: 

 
Directiva EMC 2004/108/EC 

EN 61326-1: 2013; 
EN 61326-2-2: 2013; 

 
Directiva LVD 2006/95/EC 

EN 61010-1: 2010; 
EN 61010-2-032: 2012; 
EN 61010-2-033: 2012; 

EN 61010-031: 2002+A1: 2008; 
 

Directiva RoHS 2011/65/EU 
 
Marcaj CE pe produs: 

 
 

 
 
 
 
 
Hirschau, 16.01. 2014 
Loc și dată   

Producător/Nume și semnătură reprezentant autorizat 
 
 


