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               Manual de utilizare 
 

MULTIMETRU DIGITAL 
Model EX320      Cod produs: 122310 

 

 
 

Introducere  
Vă mulțumim că ați achiziționat multimetrul Extech EX320. EX320 beneficiază de funcțiile de măsurare ale tensiunii AC/DC, 
curentului AC/DC, rezistenței, diodei, continuității, detectării non-contact a tensiunii. Utilizarea corectă și menținerea într-o stare 
bună va face ca aparatul să poată fi utilizat cu precizie, pentru o perioadă lungă de timp. 
 

Siguranță  
Acest simbol, amplasat lângă un alt simbol, terminal sau pe un aparat, indică faptul că utilizatorul trebuie să 
consulte explicațiile din manualul de utilizare, pentru a evita accidentările sau deteriorarea multimetrului. 
 

Simbolul AVERTIZARE indică o situație periculoasă ce, în cazul în care nu este evitată, poate duce la accidente 
grave sau mortale. 
Simbolul ATENȚIE indică o situație periculoasă ce, în cazul în care nu este evitată, poate duce la deteriorarea 
produsului. 
Acest simbol avertizează utilizatorul că terminalul (terminalele) marcate cu acest simbol nu trebuie conectate la 
un punct din circuit la care tensiunea, cu împământare, depășește 600V. 
Acest simbol, amplasat lângă unul sau mai multe terminale, le identifică pe acestea ca fiind asociate cu game ce, 
în condiții normale de utilizare, pot conține tensiuni periculoase. Pentru siguranță maximă, multimetrul și 
cablurile de testare nu trebuie conectate la aceste terminale, atunci când acestea sunt active. 
 

Acest simbol indică faptul că aparatul este protejat cu izolație dublă sau izolație ranforsată. 
 

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ 
Acest multimetru a fost conceput pentru utilizarea în siguranță, dar trebuie utilizat cu atenție. Regulile de mai jos trebuie strict 
urmate, pentru o utilizare în siguranță. 
1. Nu aplicați NICIODATĂ tensiune sau curent, ce depășește specificațiile maxime, la aparat: 

Limitele de protecție la intrare 

Funcția Intrarea maximă 

V DC sau V AC 600V AC și DC 

mA AC/DC 500mA DC/AC 

A AC/DC 10A DC/AC (pentru max. 30 secunde la fiecare 15 minute) 

Rezistență, Testul Diodei, Continuitate 250V DC/AC 

Temperatură 250V DC/AC 
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2. Aveți DEOSEBITĂ GRIJĂ, atunci când lucrați cu tensiuni înalte. 
3. NU măsurați tensiunea, în cazul în care tensiunea de pe jack-ul de intrare „COM” depășește cu 600V împământarea. 
4. Nu conectați NICIODATĂ cablurile multimetrului pe o sursă de tensiune, în timpul în care comutatorul de funcție este în 

modul de curent, rezistență sau diodă. Multimetrul se va deteriora, în astfel de cazuri. 
5. Deconectați ÎNTOTDEAUNA condensatorii filtru din sursele de alimentare și deconectați puterea, atunci când efectuați teste 

de rezistență sau diodă. 
6. Opriți ÎNTOTDEAUNA puterea și deconectați cablurile de testare, înainte de a deschide carcasa, pentru a înlocui siguranța sau 

bateria. 
7. Nu utilizați NICIODATĂ multimetrul, în cazul în care partea din spate a carcasei, bateriile sau capacul bateriei nu este montat 

și strâns corect. 
8. În cazul în care aparatul este utilizat în alt mod, în afară de modurile descrise de către producător, protecția pe care o asigură 

aparatul poate să fie insuficientă. 
 

AVERTISMENTE 
 Utilizarea necorespunzătoare a multimetrului poate duce la deteriorări, șoc, accidentări sau chiar moarte. Citiți și rețineți 

instrucțiunile de utilizare, înainte de a pune aparatul în funcțiune. 

 Deconectați întotdeauna cablurile de testare, înainte de a înlocui bateriile sau siguranțele. 

 Verificați starea cablurilor de testare și a multimetrului, înainte de a utiliza aparatul, pentru ca acestea să nu prezinte 
deteriorări. 

 Aveți deosebită grijă, atunci când efectuați măsurători la tensiuni ce depășesc 25VAC rms sau 35VDC. Aceste tensiuni pot 
produce un șoc electric mortal. 

 Atenție! Aceste este un aparat din clasa A. Acest echipament poate cauza interferențe în locuințe; în astfel de cazuri, 
utilizatorul poate fi nevoit să efectueze măsurătorile adecvate. 

 Descărcați întotdeauna condensatorii și deconectați puterea de la aparat, în condiții de test, înainte de efectuarea testelor de 
Diodă, Rezistență sau Continuitate. 

 Verificarea tensiunii pe prizele electrice poate fi dificilă și vă poate induce în eroare, datorită incertitudinii, cu privire la 
conectarea contactelor electrice. Cu alte cuvinte, trebuie să utilizați alte mijloace, pentru a vă asigura că terminalele nu sunt 
„active”. 

 În cazul în care aparatul este utilizat în alt mod decât cel specificat de către producător, protecția asigurată de către aparat 
poate să fie insuficientă. 

 Aparatul nu este o jucărie; a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acesta conține componente periculoase, precum și piese de mici 
dimensiuni, ce pot fi înghițite de către un copil. În cazul în care un copil înghite o piesă, vă rugăm să consultați imediat un 
medic. 

 Nu lăsați bateriile sau materialele de împachetare nesupravegheate; acestea pot deveni jucării periculoase pentru copii. 

 În cazul în care aparatul nu va fi folosit, pentru o perioadă lungă de timp, înlăturați bateriile, pentru a preveni scurgerea 
acestora. 

 Bateriile uzate sau deteriorate pot cauza arderi acide, în contact cu pielea. De aceea, utilizați întotdeauna mănuși de protecție 
adecvate, atunci când intrați în contact cu astfel de baterii. 

 Asigurați-vă că bateriile nu sunt scurtcircuitate. Nu aruncați bateriile în foc deschis. 
 

Componente și mufe jack  
1. Senzor de detectare a tensiunii AC 
2. Bec indicator al detectorului de tensiune AC 
3. Afișaj LCD 
4. Butonul MAX 
5. Butonul MODE 
6. Butonul de test al detectorului de tensiune AC non-contact 
7. Comutator rotativ de funcție 
8. Mufa jack pentru cablul de test de 10 amperi 
9. Mufa jack pentru cablul de test COM 
10. Mufa cablului de testare pentru tensiune, mili-amp, micro-amp, rezistență 
11. Butonul RANGE 
12. Butonul HOLD 
13. Carcasă protectoare din cauciuc (trebuie înlăturată, pentru a accesa comparti-

mentul de baterii, situat pe partea din spate a aparatului) 
 

Simbolurile afișate și indicatorii  
µ  micro (10-6) (amperi) 
m  mili (10-3) (volți, amperi) 
k  kilo (10 3) (ohmi) 
M  mega (10 6) (ohmi) 
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MAX  Citirea maximă 
AC  Curent alternativ 
DC  Curent continuu 

Continuitate 
Testul diodei 
Indicatorul nivelului bateriei 

A  Amperi 
Ω  Ohmi 
V  Volți 
AUTO  Gamă automată 
HOLD  Reținerea valorii afișate 
 

Instrucțiuni de utilizare  
AVERTIZARE: Risc de electrocutare. Circuitele cu înaltă-tensiune, AC și DC, sunt foarte periculoase, măsurătorile trebuie 
efectuate cu atenție.   
1. Rotiți ÎNTOTDEAUNA comutatorul de funcție în poziția OFF, atunci când nu utilizați multimetrul. 
2. Apăsați butonul HOLD, pentru a îngheța valoarea afișată. 
 

NOTĂ: La unele game joase de tensiune AC și DC, atunci când nu sunt conectate cablurile de testare la un aparat, afișajul poate 
indica o citire aleatorie, ce se modifică frecvent. Acest lucru este normal și este cauzat de către senzitivitatea înaltă de intrare. 
Citirea se va stabiliza și măsurătoarea va fi exactă, atunci când veți conecta cablurile de test la circuit. 
 

DETECTORUL DE TENSIUNE AC NON-CONTACT 
EX320 poate detecta prezența tensiunii AC (de la 100 la 600VAC) prin simpla apropiere a aparatului de 
sursa de tensiune. 
AVERTIZARE: Testați detectorul de tensiune AC pe un circuit cunoscut, înainte de fiecare utilizare.  
AVERTIZARE: Înainte de utilizarea multimetrului în modul detectorului de tensiune AC, verificați ca bateria 
să fie bună, prin confirmarea caracterelor indicate pe afișajul LCD, atunci când comutatorul de funcție este 
rotit, în orice poziție. Nu încercați să utilizați multimetrul ca și detector de tensiune AC, în cazul în care 
bateria este slabă sau uzată.    
 

Funcția NCV poate fi selectată pe una dintre pozițiile comutatorului rotativ. 
 

1. Testați aparatul pe un circuit activ cunoscut, înainte de utilizare. 
2. Apăsați și țineți apăsat butonul NCV, pe toată durata testului. Multimetrul va emite un semnal sonor, 

odată ce ați apăsat butonul. 
3. Amplasați partea de sus a multimetrului foarte aproape de sursa de tensiune, în modul indicat în 

imagine. 
4. În cazul în care există tensiune, marginea afișajului LCD va ilumina într-o lumină portocalie puternică și 

veți auzi un semnal sonor de avertizare. 
 

MĂSURĂTORILE DE TENSIUNE AC 
AVERTIZARE: Risc de electrocutare. Vârfurile sondei nu trebuie atinse de părțile interioare ale prizei 
de alimentare, deoarece contactul poate fi făcut doar în interiorul prizei. Ca și rezultat, citirea poate 
indica 0, deși priza are tensiune. Asigurați-vă că vârfurile sondelor ating contactele de metal din 
interiorul prizei, înainte de a presupune că nu există tensiune. 
 

ATENȚIE: Nu măsurați tensiuni AC, în cazul în care un motor, cuprins în circuit, este PORNIT sau 
OPRIT. Diferențele mari de tensiune ce apar pot deteriora multimetrul. 
 

1. Setați comutatorul de funcție în poziția VAC. 
2. Introduceți mufa neagră de test tip banană în jack-ul negativ COM. Introduceți mufa roșie de 

test tip banană în jack-ul pozitiv V. 
3. Atingeți vârful sondei negre de test de partea neutră a circuitului. 
4. Atingeți vârful sondei roșii de test de partea „activă” a circuitului. 
5. Citiți valoarea tensiunii, indicată pe afișaj. 
 

MĂSURĂTORILE DE TENSIUNE DC 
ATENȚIE: Nu măsurați tensiuni DC, în cazul în care un motor, cuprins în circuit, este PORNIT sau OPRIT. Diferențele mari de 
tensiune ce apar pot deteriora multimetrul. 
 

1. Setați comutatorul de funcție în poziția VDC. 
2. Introduceți mufa neagră de test tip banană în jack-ul negativ COM. Introduceți mufa roșie de test tip banană în jack-ul pozitiv 

V. 
3. Atingeți vârful sondei negre de test de partea neutră a circuitului. 
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Atingeți vârful sondei roșii de test de partea pozitivă a circuitului. 
4. Citiți valoarea tensiunii, indicată pe afișaj. 

 
 

MĂSURAREA CURENȚILOR AC / DC 
ATENȚIE: Nu efectuați măsurători de curent la 10 Amperi, timp de mai mult de 30 de secunde. Depășirea timpului de 30 de 
secunde poate cauza deteriorarea multimetrului și/sau a cablurilor de test. 
 

1. Introduceți mufa neagră de test tip banană în jack-ul negativ COM. 
2. Pentru măsurători ale curentului de până la 4000µA, setați comutatorul de funcție în poziția µA și introduceți mufa roșie de 

test tip banană în jack-ul mA/µA. 
3. Pentru măsurători ale curentului de până la 400mA, setați comutatorul de funcție în poziția mA și introduceți mufa roșie de 

test tip banană în jack-ul mA/µA. 
4. Pentru măsurători ale curentului de până la 10A, setați comutatorul de funcție în poziția gamei 10A și introduceți mufa roșie 

de test tip banană în jack-ul10A. 
5. Utilizați butonul MODE, pentru a selecta între curentul AC sau DC. Curentul selectat va fi indicat pe afișaj. 
6. Decuplați puterea de la circuitul testat, apoi deschideți circuitul în punctul în care doriți să efectuați măsurătoarea de curent. 
7. Atingeți vârful sondei negre de test de partea negativă a circuitului. Atingeți vârful sondei roșii de test de partea pozitivă a 

circuitului. 
8. Aplicați putere în circuit. 
9. Citiți valoarea de tensiune indicată pe afișaj. 

 
 

MĂSURĂTORI ALE REZISTENȚEI 
AVERTIZARE: Pentru a evita un șoc electric, deconectați puterea aparatului testat și descărcați toți 
condensatorii, înainte de efectuarea măsurătorilor de rezistență. Înlăturați bateriile și decuplați 
cablurile de alimentare. 
 

1. Setați comutatorul de funcție în poziția Ω. 
2. Introduceți mufa neagră de test tip banană în jack-ul negativ COM. 

Introduceți mufa roșie de test tip banană în jack-ul pozitiv Ω. 
3. Atingeți vârfurile sondelor de test de circuit sau de componenta testată. Este recomandat să 

deconectați o parte a circuitului testat, pentru ca restul circuitului să nu influențeze citirea 
rezistenței. 

4. Citiți valoarea de rezistență indicată pe afișaj. 
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TESTUL CONTINUITĂȚII 
AVERTIZARE: Pentru a evita un șoc electric, nu măsurați niciodată continuitatea pe circuite 
sau cabluri ce conțin tensiune. 
 

1. Setați comutatorul de funcție în poziția . 
2. Introduceți mufa neagră de test tip banană în jack-ul negativ COM. 
3. Introduceți mufa roșie de test tip banană în jack-ul pozitiv Ω. 
4. Utilizați butonul MODE, pentru ca indicatorul  să fie afișat pe ecran. 
5. Atingeți vârfurile sondelor de test de circuit sau de componenta testată. 
6. În cazul în care rezistența este mai mică de aproximativ 100Ω, veți auzi un semnal sonor. 

În cazul în care circuitul este „deschis” (întrerupt), pe afișaj va fi indicat „OL”. 
 

TESTUL DIODEI 

1. Setați comutatorul de funcție în poziția . 
2. Introduceți mufa neagră de test tip banană în jack-ul negativ COM și mufa roșie de test 

tip banană în jack-ul pozitiv . 

3. Utilizați butonul MODE, pentru ca indicatorul  să fie afișat pe ecran. 
4. Atingeți vârfurile sondelor de test de circuit sau de componenta testată. Sensul normal al tensiunii indicat este de obicei 

cuprins între 0.400 și 0.700V. Tensiunea inversă va fi indicată prin „OL”. La aparatele scurtcircuitate, va fi indicat o valoare 
apropiată de 0V și la un aparat deschis va fi indicat „OL”, în ambele polarități. 

 
 

SELECTAREA AUTO-MANUALĂ A GAMEI 
Atunci când multimetru este pornit pentru prima dată, acesta se setează automat în modul automatic de gamă. Astfel, aparatul 
selectează automat cea mai bună gamă pentru măsurătoarea efectuată și acesta este, în general, cel mai bun mod, pentru 
majoritatea măsurătorilor. Pentru măsurătorile ce necesită selectarea manuală a gamei, efectuați în modul următor: 
1. Apăsați butonul RANGE. Indicatorul AUTO de pe ecran va dispărea. 
2. Apăsați butonul RANGE, pentru a comuta între diferitele game disponibile, până când este selectată gama dorită. 
3. Pentru a ieși din modul manual de setare a gamei și pentru a reveni la gama automată, apăsați și țineți apăsat butonul 

RANGE, timp de 2 secunde. 
 

MODUL MAX 
Apăsați butonul MAX (indicatorul MAX va apărea pe afișajul LCD). Multimetrul va afișa acum doar cea mai ridicată valoare citită, 
din timpul unui test. De câte ori apare o valoarea de citire mai înaltă, afișajul se va actualiza. Apăsați din nou butonul MAX, 
pentru a ieși din acest mod. 
 

OPRIRE AUTOMATĂ 
Multimetrul se va decupla automat, după 15 minute de inactivitate. Acest lucru va prelungi energia bateriei. Pentru a porni din 
nou multimetrul, după o decuplare automată, rotiți comutatorul în poziția OFF și apoi rotiți-l apoi pe setarea dorită. 
 

Întreținere 
AVERTIZARE: Pentru a evita un șoc electric, deconectați cablurile de testare de la sursa de tensiune, înainte de a demonta 
capacul de pe partea din spate, capacul bateriilor sau capacul siguranțelor. 
 
AVERTIZARE: Pentru a evita un șoc electric, nu utilizați multimetrul, în cazul în care capacul bateriei sau capacul siguranțelor nu 
este amplasat și strâns în mod adecvat. 
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Acest multimetru a fost conceput pentru a fi folosit ani de zile, cu încredere, în cazul în care sunt respectate următoarele 
instrucțiuni de întreținere: 
1. MENȚINEȚI MULTIMETRUL USCAT. În cazul în care multimetrul se udă, uscați-l imediat. 
2. UTILIZAȚI ȘI DEPOZITAȚI MULTIMETRUL LA TEMPERATURI NORMALE. Temperaturile extreme pot scurta viața 

componentelor electronic și pot deforma sau topi componentele din plastic. 
3. UTILIZAȚI CU GRIJĂ ȘI CU ATENȚIE MULTIMETRUL. O cădere poate deteriora componentele electronic sau carcasa. 
4. PĂSTRAȚI MULTIMETRUL CURAT. Ștergeți carcasa ocazional, cu ajutorul unei lavete umezite. NU utilizați chimicale, solvenți 

de curățare sau detergenți. 
5. UTILIZAȚI DOAR BATERII NOI, DE MĂRIMEA ȘI DE TIPUL RECOMANDAT. Înlăturați bateriile vechi sau slabe, pentru a preveni 

scurgerea acestora și deteriorarea aparatului. 
6. ÎN CAZUL ÎN CARE MULTIMETRUL VA FI DEPOZITAT, PENTRU O PERIOADĂ LUNGĂ DE TIMP, bateriile trebuie înlăturate, 

pentru a preveni deteriorarea aparatului. 
 

INSTALAREA BATERIEI și INDICATORUL DE BATERIE SLABĂ 
AVERTIZARE: Pentru a evita un șoc electric, deconectați cablurile de testare de la sursa de tensiune, înainte de a demonta 
capacul bateriei. 
 

INDICATORUL DE BATERIE SLABĂ 

Pe ecran va apărea indicatorul , în partea din stânga-jos a ecranului, atunci când tensiunea bateriilor scade. Înlocuiți bateriile, 
atunci când pe ecran apare afișat acest simbol. 
 

ÎNLOCUIREA BATERIILOR 
1. Deconectați cablurile de testare de pe multimetru. 
2. Înlăturați carcasa protectoare din cauciuc, în modul indicat în diagramă. 
3. Înlăturați șurubul cu cap Phillips, amplasat pe partea din spate-jos a aparatului. 
4. Rotiți compartimentul siguranțelor/bateriilor, pentru a avea acces la baterii. 
5. Înlăturați cu grijă bateriile și introduceți două baterii „AAA” 1.5 V noi, respectând polaritatea. 
6. Montați la loc capacul compartimentului de siguranțe/baterii. 
7. Amplasați la loc carcasa protectoare din cauciuc. 
 

Dumneavoastră, ca utilizator final, aveți obligația legală să returnați toate bateriile uzate/bateriile reîncărcabile; înlăturarea 
acestora împreună cu resturile menajere este interzisă! 
Puteți preda gratuit bateriile sau acumulatorii uzați la punctele de colectare, sucursalele noastre sau oriunde se vând baterii sau 
acumulatori! 
 

Înlăturarea: Atunci când aparatul nu mai poate fi utilizat, înlăturați-l pe acesta, conform reglementărilor aflate în vigoare. 
 

AVERTIZARE: Pentru a evita un șoc electric, nu utilizați multimetrul, decât după ce a fost montat, în mod adecvat, capacul 
bateriilor/siguranțelor. 

 
1. Carcasa protectoare din cauciuc 
2. Multimetrul 
3. Bateriile 
4. Siguranțele 
5. Capacul bateriilor/siguranțelor 
6. Carcasa protectoare din cauciuc 

 

ÎNLOCUIREA SIGURANȚELOR 
AVERTIZARE: Pentru a evita un șoc electric, deconectați cablurile de testare de la sursa de tensiune, înainte de a demonta 
capacul siguranțelor.  
 

1. Deconectați cablurile de testare de pe multimetru. 
2. Înlăturați carcasa protectoare din cauciuc, în modul afișat în diagramă. 
3. Înlăturați șurubul cu cap Phillips, amplasat pe partea din spate-jos a aparatului. 
4. Rotiți compartimentul siguranțelor/bateriilor, pentru a avea acces la baterii. 
5. Înlăturați cu grijă siguranța (siguranțele) și instalați noua (noile) siguranță (siguranțe) în suport (suporți). 
6. Utilizați întotdeauna siguranțe de mărime și valoare adecvată (500mA/250V cu declanșare rapidă pentru gamele mA / µA, 

10A/250V cu declanșare rapidă pentru gama A). 
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7. Montați la loc capacul compartimentului de siguranțe/baterii. 
8. Amplasați la loc carcasa protectoare din cauciuc. 
 

Specificații  
Funcția   Gama  Rezoluția   Precizia    
Detector non-contact de la 100 Rezoluția și precizia nu se aplică, deoarece multimetrul nu 
de tensiune AC  la 600VAC afișează tensiunea, în acest mod. Becul din partea de sus a 
     afișajului multimetrului iluminează intermitent, atunci când 
     este detectată tensiune și multimetrul emite un semnal 
     sonor.         
Tensiune DC (V DC)  200mV  0.1mV   ±(0.5% din citire + 2 unități)  
    2V  0.001V    
    20V  0.01V   ±(1.0% din citire + 2 unități) 
    200V  0.1V        
    600V  1V   ±(1.5% din citire + 2 unități)  
Tensiune AC (V DC)  200mV  0.1mV   ±(1.0% din citire + 30 unități) 
(50 / 60 Hz)   2V  0.001V    
    20V  0.01V   ±(1.5% din citire + 3 unități) 
    200V  0.1V       
    600V  1V   ±(2.0% din citire + 4 unități)  
Curent DC (A DC)   200µA  0.1µA   ±(1.0% din citire + 3 unități)  
    2000µA  1µA     
    20mA  0.01mA   ±(1.5% din citire + 3 unități) 
    200mA  0.1mA         
    10A  0.01A   ±(2.5% din citire + 5 unități)  
Curent AC (A AC)   200µA  0.1µA   ±(1.5% din citire + 5 unități)  
    2000µA  1µA     
    20mA  0.01mA   ±(1.8% din citire + 5 unități) 
    200mA  0.1mA         
    10A  0.01A   ±(3.0% din citire + 7 unități)  
Rezistență   200Ω  0.1Ω   ±(1.2% din citire + 4 unități)  
    2kΩ  1Ω     
    20kΩ  0.01kΩ   ±(1.2% din citire + 2 unități) 
    200kΩ  0.1kΩ     
    2MΩ  0.001MΩ        
    20MΩ  0.01MΩ   ±(2.0% din citire + 3 unități)  
 
NOTE: 
Specificațiile de precizie sunt constituite din două elemente: 

 (% din citire) – Aceasta este precizia circuitului măsurat. 

 (+ numărul de unități) – Aceasta este precizia convertorului din analog în digital. 
Precizia este comunicată la o temperatură cuprinsă între 65ºF și 83ºF (între 18ºC și 28ºC) și mai puțin de 75% RH. 

 

Specificații generale  
Testul diodei   curent de test: max. 0.3mA, Tensiunea circuitului deschis: 1.5 V DC tip. 
Verificarea continuității  semnalul sonor se va declanșa, în cazul în care rezistența este mai mică de 100Ω 
Impedanța de intrare  10MΩ (VDC & VAC) 
Lungimea de undă AC  50 / 60 Hz 
Afișajul    afișaj LCD cu iluminare de 2000 unități (cifre între 0 și 1999) 
Indicator de depășire a gamei este afișat „OL”, la toate gamele 
Decuplare automată  după 15 minute (aproximativ) de inactivitate 
Polaritatea   nu este indicată pentru pozitiv; Semnul minus (-) pentru negativ 
Rata de măsurare  de 2 ori pe secundă, nominală 
Indicatorul de baterie slabă este afișat „ ”, în cazul în care tensiunea bateriei este joasă 
Baterii    două (2) baterii „AAA” 1.5V 
Siguranțele   gamele mA, µA: 500mA/250V, cu declanșare rapidă 
    gama „A”: 10A/250V, cu declanșare rapidă 
Temperatura de operare  cuprinsă între 32ºF și 122ºF (între 0ºC și 50ºC) 
Temperatura de depozitare cuprinsă între -4ºF și 140ºF (între -20ºC și 60ºC) 
Umiditatea de operare  <70% RH 
Umiditatea de depozitare  <80% RH 
Altitudinea de operare  maximum 7000ft. (2000metri) 
Greutatea   9.17 oz (260g (inclusiv husa)) 



 

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

Dimensiuni   5.8” x 2.9” x 1.6” (147 x 76 x 42 mm) (inclusiv husa) 
Aprobări de siguranță  CE 
Acest multimetru a fost conceput pentru utilizarea în interior, protejat prin izolație dublă, conform EN61010-1 și IEC61010-1 a 
doua ediție (2001) la CAT II 1000V & CAT III 600V; Gradul de poluare 2. Multimetrul întrunește și UL 61010-1, a doua ediție 
(2004), CAN/CSA C22.2 Nr. 61010-1, a doua ediție (2004) și UL 61010B-2-031, prima ediție (2003). 
 
CATEGORIA DE INSTALARE DE SUPRATENSIUNE PER IEC1010 
CATEGORIA I DE SUPRATENSIUNE 

Echipamentul din CATEGORIA I DE SUPRATENSIUNE este echipamentul pentru conectarea la circuit, pentru care s-au luat 
măsuri de limitare a transmiterii supratensiunii la un nivel scăzut. 
Notă – Exemplele includ circuitele electronice protejate. 

CATEGORIA II DE SUPRATENSIUNE 
Echipamentul din CATEGORIA II DE SUPRATENSIUNE este echipamentul consumator de energie, ce trebuie livrat pentru 
instalarea fixă. 
Notă – Exemplele includ locuințele, birourile și aplicațiile de laborator. 

CATEGORIA III DE SUPRATENSIUNE 
Echipamentul din CATEGORIA III DE SUPRATENSIUNE este echipamentul pentru instalații fixe. 
Notă – Exemplele includ comutatoarele din instalațiile fixe și unele echipamente pentru uz industrial, cu conexiune 
permanentă la instalațiile fixe. 

CATEGORIA IV DE SUPRATENSIUNE 
Echipamentul din CATEGORIA IV DE SUPRATENSIUNE este utilizat la baza instalației. 
Notă – Exemplele includ multimetrele electrice și echipamentul de protecție primar de supra-curent. 

 
 

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE 
 
Producător:  Conrad Electronic SE 
Deținătorul licenței: Conrad Electronic SE 
Adresa:   Strada Klaus Conrad nr. 1, D-92240 Hirschau, Germania 
 
Declarăm pe proprie răspundere că produsul: 
 
Tipul de echipament: MULTIMETRUL DIGITAL EXTECH EX320 
Cod produs:  122310 
 
este în conformitate cu următoarele norme sau documente: 
   EN 61326: 1997 +A1: 1998 +A2: 2001 +A3: 2003; 
   EN 61010-1: 2001; 
   EN 61010-031: 2002; 
   Titlul și/sau numărul/data normelor sau documentelor 
 
În conformitate cu directivele     
2004/108/EC 
2006/95/EC 
 
Hirschau, 01. Oct. 2007     
Locul și data emiterii     Producătorul/Reprezentantul autorizat 
       numele și semnătura 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste instrucțiuni de utilizare sunt o publicație a German Electronics SRL (str. Cuza Vodă nr.61/A, Oradea, România) și Extech Instruments Corporation (a FLIR 
company) (9 Townsend West, Nashua, NH 03063, U.S.A.). 
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. 

© 2017 Extech Instruments Corporation & German Electronics SRL (ediția în limba română) 
Toate drepturile rezervate 


