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Manual de utilizare 

 

MULTIMETRU DIGITAL VOLTCRAFT 
Cod produs: 1090519 VC130-1 
Cod produs: 1090520 VC150-1 
Cod produs: 1090521 VC170-1 

Versiune 03/15 

 

Introducere 
Stimate client, 
Aţi luat o decizie foarte bună cumpărând acest produs Voltcraft® şi pentru aceasta vă mulţumim. 
Aţi achiziţionat un produs de calitate superioară aparţinând unui brand care se distinge prin competenţa tehnică, performanţa  
extraordinară şi inovaţia permanentă în domeniul instrumentelor de măsură şi al tehnologiilor de încărcare şi de reţea. 
Produsele care aparţin brandului Voltcraft® oferă soluţii optime şi satisfac chiar şi cele mai exigente cerinţe ale pasionaţilor de 
bricolaj sau ale utilizatorilor profesionişti. Şi încă ceva: Voltcraft® vă oferă o tehnologie fiabilă susţinută de un raport calitate-preţ 
deosebit de avantajos. Acesta este motivul pentru care suntem absolut siguri că primul dumneavoastră contact cu produsele 
Voltcraft® va marca, în acelaşi timp, începutul unei cooperări profitabile pe termen lung. 
Vă dorim să vă bucuraţi din plin de noul dumneavoastră produs Voltcraft®! 
Toate denumirile şi descrierile produsului incluse în acest manual reprezintă bunuri ale producătorului. Toate drepturile rezervate.  
 

Domenii de utilizare  
- Măsurarea şi afişarea mărimilor electrice în categoria supratensiune III până la max. 250 V, contra potenţialului pământului 

conform EN 61010-1 şi în toate categoriile inferioare. Nu este permisă utilizarea aparatului de măsură în categoria măsurători 
CAT IV.  

- Măsurarea tensiunii continue şi alternative până la max. 250 V 
- Măsurarea curentului continuu şi alternativ până la max. 10 A (VC130-1/VC150-1 numai curent continuu) 
- Măsurarea frecvenţei 10 Hz – 10 MHz (numai VC170-1) 
- Măsurarea rezistenţei până la 20 MOhmi (VC170-1 maxim 40 MOhmi) 
- Testul acustic de continuitate  
- Testul diodei 
- Test non-contact tensiune 230 V/AC 
- Test tranzistor hFE (numai cu adaptor măsurători opţional) 
- Măsurarea temperaturii de la -40 până la +1000 °C (numai VC150-1) 
 
Cele două intrări măsurători pentru curent sunt protejate la suprasarcină. Domeniile individuale măsurători sunt protejate de 
siguranţe ceramice de mare putere. În circuitul măsurat tensiunea nu are voie să depăşească 250 V.  
Multimetrul digital funcţionează numai cu tipul de baterii indicat.  
Nu este permisă utilizarea dispozitivului cu carcasa deschisă, respectiv compartimentul bateriilor deschis sau cu capacul 
compartimentului pentru baterii demontat. Nu este permisă efectuarea măsurătorilor în spaţii umede sau în condiţii vitrege de 
mediu.  
Din motive legate de siguranţă, la efectuarea măsurătorilor folosiţi doar cabluri şi accesorii care sunt în concordanţă cu datele 
tehnice ale multimetrului. 
Prin condiţii vitrege de mediu se înţelege:  

- umezeală sau umiditate ridicată a aerului 
- praf şi gaze sau solvenţi inflamabili 
- furtună sau condiţii de furtună, cum ar fi câmpurile electrostatice puternice etc. 

Din motive legate de siguranţă şi autorizare (CE) nu sunt permise reconfigurarea şi/sau modificarea arbitrară a produsului. 
Orice altă întrebuinţare, în afara celor menţionate deja, duce la defectarea produsului; în plus există şi alte pericole precum 
producerea unui incendiu, scurtcircuitare, electrocutare etc. Nu sunt permise reconfigurarea şi/sau modificarea arbitrară a 
produsului! 
Citiţi în întregime acest manual de utilizare şi păstraţi-l pentru consultări ulterioare. Păstraţi manualul pentru consultări ulterioare.  
Respectaţi întocmai instrucţiunile de siguranţă şi informaţiile prezentate în acest manual de utilizare! 
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Elementele de control 

 
1 detector non-contact tensiune 
2 display LC 
3 tasta POWER la VC130-1/150-1 

tasta SELECT la VC170-1 pentru comutarea funcţiilor 
4 buton rotativ 
5 mufa măsurători COM (potenţial de referinţă) 
6 mufa măsurători 10 A 
7 mufa măsurători mAµA 
8 mufa măsurători V 
9 tasta HOLD 
10 compartiment baterii 
11 cadru pentru suport  

 

Instrucţiuni de siguranţă 
Vă rugăm citiţi în întregime manualul de utilizare înainte de a începe să utilizaţi produsul, căci acesta conţine informaţii 
importante legate de funcţionarea corectă a aparatului.  
În cazul defecţiunilor produse ca urmare a nerespectării instrucţiunilor prezentate în acest manual de utilizare se pierde 
dreptul la garanţie. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele ce pot rezulta în aceste situaţii! 
Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele materiale sau umane ce pot rezulta ca urmare a operării nepotrivite a 
aparatului sau a nerespectării instrucţiunilor de siguranţă prezentate în manual. În aceste cazuri se pierde dreptul la 
garanţie!  

Acest aparat a părăsit porţile fabricii în stare perfectă de funcţionare. 
Pentru a păstra această stare şi a garanta operarea sigură a aparatului vă rugăm să respectaţi toate instrucţiunile de siguranţă şi 
avertizare incluse în acest manual.  
Respectaţi următoarele simboluri: 

Simbolul „semnul exclamării în triunghi” indică faptul că informaţia prezentată este importantă, iar instrucţiunea trebuie 
respectată întocmai. 
 
 

Simbolul „fulger în triunghi” este folosit atunci când există pericole legate de sănătatea umană, de ex. electrocutare. 
 
 

Simbolul „săgeată” apare atunci când este vorba despre sfaturi sau indicaţii importante în manevrare.  
 

 

 
Acest aparat corespunde normelor CE şi îndeplineşte normele naționale și europene în vigoare.  

 
Clasa de protecţie 2 (izolaţie dublă sau amplificată, izolaţie de protecţie) 
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Categoria măsurători II pentru măsurarea aparatelor electrice şi electronice care sunt alimentate direct de la tensiunea 
de reţea prin intermediul unui ştecăr. Această categorie include toate categoriile mai mici (de ex. CAT I pentru măsurarea 
tensiunii de control şi semnal).  
 
Categoria măsurători III pentru măsurarea instalaţiilor din clădiri (de ex. prize sau sub-distribuţii). Această categorie 
include toate categoriile inferioare (de ex. CAT II pentru măsurarea aparatelor electrice). În CAT III măsurătorile sunt 
permise numai cu capace de protecţie pentru sondele măsurători.  
 
Categoria măsurători IV pentru măsurarea sursei instalaţiei de sub-tensiune (de ex. distribuţia principală, punctele de 
distribuţie a energiei în locuinţă etc.).  
 
 
Potenţialul pământului 
 

Din motive legate de siguranţă şi autorizare (CE) nu sunt permise reconfigurarea şi/sau modificarea arbitrară a produsului.  
Adresaţi-vă unui specialist dacă aveţi nelămuriri legate de funcţionarea, siguranţa sau conectarea aparatului. 
Aparatele de măsură şi accesoriile nu sunt jucării şi de aceea nu au ce căuta în mâinile copiilor.  
Dacă produsul este folosit în medii profesionale trebuie respectate normele legale privind protecţia la locul de muncă în cazul 
folosirii aparatelor electrice.  
În şcoli, ateliere, şcoli de ucenici funcţionarea aparatului se face numai sub supravegherea personalului specializat. 
Între punctele de conexiune ale aparatului de măsură şi potenţialul pământului tensiunea nu trebuie să depăşească valoarea de 
250 V DC/AC în CAT III.  
Dacă folosiţi cablurile măsurători fără capace de protecţie nu realizaţi măsurători între aparatul de măsură 
şi potenţialul pământului care să depăşească categoria măsurători CAT II.  
Pentru a împiedica scurtcircuite în timpul măsurătorilor este interzisă realizarea măsurătorilor în categoria 
CAT III fără capacele de protecţie pe sonde.  
Introduceţi capacele de protecţie pe sondele măsurători până ce intră la locul lor. Pentru a le demonta de 
pe sonde trebuie să aplicaţi puţină forţă.  
Îndepărtaţi sondele de pe obiectul măsurat înainte de a schimba domeniul măsurători.  
Manifestaţi atenţie deosebită la manipularea tensiunilor >33 V AC, respectiv >70 V DC. La aceste tensiuni se 
pot produce şocuri electrice mortale prin atingerea conductorilor.  
Înainte de orice măsurătoare verificaţi aparatul de măsură şi cablurile măsurători pentru a descoperi eventuale daune. Nu mai 
realizaţi măsurători dacă stratul izolator este deteriorat (rupt, sfâşiat etc.). Dacă stratul izolator este deteriorat, atunci devine 
vizibil un al doilea strat izolator de culoare diferită. Este interzisă utilizarea accesoriilor măsurători, care trebuie să fie înlocuite.  
Nu atingeţi direct sau indirect conexiunile de măsurat/punctele măsurători pentru a evita pericolul unui şoc electric. În timpul 
măsurătorilor nu atingeţi sondele dincolo de marcajele palpabile ale mânerului.  
Nu folosiţi aparatul cu puţin timp înainte, în timpul sau la puţin timp după o furtună (fulgere/supratensiune). Aveţi grijă ca mâinile 
dvs., încălţămintea, îmbrăcămintea, podeaua, aparatul de măsură, respectiv cablurile măsurători, circuitele şi părţile circuitelor 
etc. să fie neapărat uscate. 
Nu folosiţi aparatul de măsură în imediata apropiere a câmpurilor magnetice şi electromagnetice puternice sau a antenelor de 
emisie ori generatoarelor HF. În caz contrar valorile măsurate vor fi falsificate.  
Dacă observaţi că aparatul nu mai poate fi funcţiona în siguranţă, deconectaţi-l şi asiguraţi-vă că nu mai poate fi manevrat. Aparatul 
nu mai poate fi folosit în siguranţă dacă: 
- prezintă daune evidente 
- nu mai funcţionează 
- produsul a fost depozitat în condiţii improprii o perioadă mai lungă de timp sau 
- produsul a fost transportat în condiţii improprii 
Dacă transportaţi produsul dintr-un spaţiu rece într-unul cald poate apărea condens, iar acesta poate defecta aparatul; în plus în 
aceste condiţii există şi pericolul electrocutării! De aceea lăsaţi aparatul la temperatura camerei, uneori chiar mai multe ore, 
înainte de a-l folosi. 
Materialele folosite la împachetarea produsului nu pot fi lăsate la voia întâmplării, căci acestea pot deveni jucării periculoase 
pentru copii. 
Respectaţi instrucţiunile de siguranţă incluse în capitolele individuale.  
 

Descrierea produsului 
Valorile măsurate sunt afişate pe ecranul digital al multimetrului. Ecranul multimetrului include 2000 counts (count = cea mai mică 
valoare afişată) la modelele VC130-1 şi VC150-1, respectiv 4000 counts la modelul VC170-1. VC170-1 setează automat domeniul 
măsurători adecvat (funcţia AUTO range). Există însă şi posibilitatea de setare manuală a domeniului măsurători.  
Multimetrul poate fi folosit atât în aplicaţiile hobby, cât şi în cele profesionale până la CAT III 250V.  
Pentru citirea mai simplă a valorilor măsurate multimetrul poate fi instalat într-o poziţie optimă folosind suportul rabatabil din 
partea posterioară.  
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Buton rotativ (4) 
Funcţii individuale măsurători sunt selectate cu ajutorul unui buton rotativ. La modelele VC130-1 şi VC150-1 selecţia domeniului 
de măsurători se face manual. La modelul VC170-1 selectarea domeniului de măsurători se face automat (funcţia auto-range – 
funcţia selectează întotdeauna modul măsurători potrivit).  
 

Pornirea şi oprirea aparatului de măsură 
Pornirea şi oprirea pentru modelele VC130-1 şi VC150-1 sunt controlate de tasta POWER. Modelul VC170-1 este oprit atunci când 
butonul rotativ se află în poziţia OFF. Opriţi întotdeauna aparatul de măsură atunci când nu este folosit.  
Înainte de a începe să lucraţi cu aparatul de măsură instalaţi bateria inclusă în colet.  
Instalaţi bateria aşa după cum este descris la cap. “Curăţarea şi întreţinerea”. Alimentarea se face de la o baterie 9 V. Bateria este 
inclusă în colet.  
 

Funcţia decuplare automată (numai modelul VC170-1) 
VC170-1 se opreşte automat după cca. 15 minute. Decuplaţi cablurile măsurători de la obiectul de măsurat. Pentru repornirea 
aparatului de măsură mutaţi butonul rotativ în poziţia OFF, iar apoi alegeţi domeniul de măsurători dorit.  

 

Conţinut colet  
Multimetru 
Baterie 9 V 
Cabluri măsurători cu capace de protecţie CAT III 
Senzor de temperatură tip K (-40 până la +230 °C; numai modelul VC150-1) 
Manual de utilizare 
 

Date şi simboluri afişate pe display 
Selecţia automată a domeniului măsurători (numai VC170-1) 

Overload = depăşirea domeniului măsurători  

Simbol înlocuire baterii; vă rugăm să înlocuiţi bateria cât mai repede 

Simbol testul diodei 

Simbol fulger pentru măsurători de tensiune 

Simbol pentru testul acustic de continuitate 

Unitate de măsură pentru tensiune şi curent alternativ 

Unitate de măsură pentru tensiune şi curent continuu 

Mini-volt (exp.-3) 

Volt (unitate de măsură pentru tensiunea electrică) 

Amper (unitate de măsură pentru intensitatea curentului electric) 

Mili-amperi (exp.-3) 

Micro-amperi (exp.-6) 

Hertz (unitate de măsură frecvenţă) 

Kilo-hertz (exp.3) 

Mega-hertz (exp. 6) 

Ohm (unitate de măsură rezistenţă) 

Kilo-ohmi (exp.3) 

Mega-ohmi (exp.6) 

Afişarea ciclului de funcţionare 

Unitate de măsură temperatură 

Afişarea factorului de amplificare pentru tranzistori 

Potenţial de referinţă 

Simbol pentru funcţia Hold activă 

Simbol Delta pentru funcţia măsurători relative activată (numai VC170-1) 

Identificare non-contact tensiune alternativă  

 

Modul măsurători 
Nu depăşiţi în niciun caz valorile maxim admisibile de intrare. Nu atingeţi circuitele sau elementele circuitelor atunci 
când acestea se află sub tensiune mai mare de 25 V Acrms sau 33 V Acrms sau 70 V DC. Pericol de moarte! 
Înainte de începerea măsurătorilor verificaţi cablurile măsurători conectate şi aparatul de măsură pentru a descoperi 
eventuale daune, ca de ex. tăieturi, sfâşieri sau striviri. Cablurile măsurători sau aparatele defecte nu mai pot fi 
utilizate! Pericol de moarte! 
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Nu atingeţi în timpul măsurătorilor părţile aflate dincolo de marcajele palpabile ale mânerului sondelor.  
Nu conectaţi la aparatul de măsură decât cele două cabluri măsurători necesare pentru modul măsurători. Din motive 
de siguranţă decuplaţi toate celelalte cabluri măsurători de la aparatul de măsură.  
Dacă domeniul măsurători este depăşit pe display apare overload. Acest mesaj depinde de tipul de model; la modelele 
VC130-1 şi VC150-1 pe ecran apare “I”, iar la modelul VC170-1 apare “OL”. Selectaţi următorul domeniu de măsurători.  
Domeniul de tensiune V/DC are o rezistenţă proprie de >10 MOhmi, iar domeniul V/AC >4,5 MOhmi.  
La modelul VC170-1 funcţia selecţie automată a domeniului măsurători (auto-range) este activă la toate funcţiile 
măsurători (cu excepţia domeniilor de curent). Această funcţie selectează automat domeniul de măsurători adecvat.  
 

a. Măsurarea tensiunii V 
Înainte de orice măsurare a tensiunii verificaţi dacă aparatul de măsură nu se află în modul măsurători de curent. Selecţia mufelor 
măsurători şi alocarea cablurilor măsurători roşu şi negru.  

DMM Negru Roşu 

VC130-1 COM (5) V (8) 

VC150-1 COM (5) V (8) 

VC170-1 COM (5) V (8) 

 
Pentru a măsura tensiunea continuă DC  procedaţi după cum urmează: 
- Porniţi multimetrul (comutatorul POWER (3) la modelele VC130-1/150-1, butonul rotativ la modelul VC170-1). Selectaţi 

domeniul măsurători  
- Conectaţi cablurile măsurători la mufele corespunzătoare, aşa după cum este indicat în tabel.  
- Conectaţi cele două sonde cu obiectul de măsurat (baterie, circuit etc.). 

Sonda roşie corespunde polului pozitiv, iar sonda neagră polului negativ.  
- Pe display se afişează polaritatea valorilor măsurate împreună cu valoarea numerică.  

Dacă în faţa valorii măsurate pentru tensiunea continuă apare semnul -, înseamnă că tensiunea măsurată este negativă 
(sau cablurile măsurători sunt inversate).  

- După încheierea măsurătorilor decuplaţi cablurile măsurători de pe obiectul de măsurat şi opriţi multimetrul. Mutaţi butonul 
rotativ în poziţia OFF, respectiv opriţi aparatul de la comutatorul POWER.  

 
Pentru măsurarea tensiunii alternative AC  procedaţi după cum urmează:  
- Porniţi multimetrul aşa după cum este descris la punctul “Măsurarea tensiunii continue” şi alegeţi domeniul măsurători : 

pe display apare AC.  
- Conectaţi cele două sonde cu obiectul de măsurat (generator, circuit etc.). 
- Pe display apare valoarea măsurată. 
- După încheierea măsurătorilor decuplaţi cablurile măsurători de pe obiectul de măsurat şi opriţi multimetrul. Mutaţi butonul 

rotativ în poziţia OFF, respectiv opriţi aparatul de la comutatorul POWER.  
 
b. Măsurarea curentului A 

Nu depăşiţi în niciun caz valorile maxim admisibile de intrare. Nu atingeţi circuitele sau elementele circuitelor atunci 
când acestea se află sub tensiune mai mare de 33 V Acrms sau 70 V DC. Pericol de moarte! 
Nu depăşiţi tensiunea maximă admisibilă de 250 V în circuitul de curent măsurat.  
Măsurătorile >5A nu pot fi realizate decât timp de maxim 10 secunde, urmate de o pauză de 15 minute.  

Toate domeniile de curent sunt asigurate şi astfel protejate la suprasarcină.  
 

Selecţia mufei măsurători şi alocarea cablurilor măsurători roşu şi negru:  

DMM Negru Roşu 

  μA,mA A 

VC130-1 COM (5) mA (7) A (6) 

VC150-1 COM (5) mA (7) A (6) 

VC170-1 COM (5) mA (7) A (6) 

 
Pentru a măsura curentul continuu DC procedaţi după cum urmează:  
- Introduceţi cablul roşu măsurători în mufa măsurători 10 A (pentru curent >200/>400 mA, în funcţie de model), respectiv în 

mufa măsurători mA (pentru curent >200/>400 mA, în funcţie de model). Cablul negru măsurători se conectează la mufa COM.  
- Selectaţi domeniul de măsurători dorit. Începeţi întotdeauna cu domeniul cel mai mare de măsurători, căci în cazul în care 

domeniul este depăşit siguranţa se arde.  
- Conectaţi cele două sonde în serie cu obiectul de măsurat (baterie, circuit etc.); pe display apare polaritatea valorii măsurate 

împreună cu valoarea numerică.  
Dacă în faţa valorii măsurate pentru curentul continuu apare semnul -, înseamnă că fluxul de curent curge în direcţia 
inversă (sau cablurile măsurători sunt inversate).  

- După încheierea măsurătorilor decuplaţi cablurile măsurători de pe obiectul de măsurat şi opriţi multimetrul. Mutaţi butonul 
rotativ în poziţia OFF, respectiv opriţi aparatul de la comutatorul POWER.  
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Pentru măsurarea curentului alternativ AC procedaţi după cum urmează: 
Măsurarea curentului alternativ este posibilă numai la VC170-1! 
Selectaţi domeniul de măsurători şi apăsaţi tasta SELECT (3) pentru a comuta la domeniul AC. Pe display apare AC. 
O reapăsare a tastei aduce aparatul la starea iniţială etc.  
După încheierea măsurătorilor decuplaţi cablurile măsurători de pe obiectul de măsurat şi opriţi multimetrul. Mutaţi butonul 
rotativ în poziţia OFF.  

Nu măsuraţi niciodată în domeniul 10 A curent mai mare de 10 A, respectiv în domeniul mA/µA curent mai mare de 
400 mA, deoarece în caz contrar siguranţele se vor arde!  
 

c. Măsurarea frecvenţei şi ciclul de funcţionare (numai VC170-1) 
VC170-1 poate măsura şi afişa frecvenţa tensiunii unui semnal între 10 Hz şi 10 MHz.  
Selecţia mufelor măsurători şi alocarea cablurilor măsurători roşu şi negru.  

DMM Negru Roşu 

VC130-1 COM (5) V/Hz (8) 

 
Pentru măsurarea frecvenţei procedaţi după cum urmează: 
- Porniţi multimetrul de la butonul rotativ şi selectaţi domeniul măsurători „Hz/%“. 
- Introduceţi cablul roşu măsurători în mufa măsurători Hz, iar cablul negru măsurători în mufa COM.  
- Conectaţi cele două sonde cu obiectul de măsurat (generator de semnal, circuit etc.). 
- Pe display apare frecvenţa cu unitatea de măsură corespunzătoare.  
- După încheierea măsurătorilor decuplaţi cablurile măsurători de pe obiectul de măsurat şi opriţi multimetrul. Mutaţi butonul 

rotativ în poziţia OFF.  
 
Pentru măsurarea ciclului de funcţionare procedaţi după cum urmează: 
Porniţi multimetrul aşa după cum este descris la măsurarea frecvenţei şi selectaţi domeniul de măsurători Hz/%.  
- Apăsaţi tasta SELECT. Pe display apare ciclul de funcţionare în %.  
- După încheierea măsurătorilor decuplaţi cablurile măsurători de pe obiectul de măsurat şi opriţi multimetrul. Mutaţi butonul 

rotativ în poziţia OFF.  
 
d. Măsurarea rezistenţei 

Verificaţi dacă toate părţile de măsurat ale circuitului, toate circuitele şi componentele, precum şi alte obiecte de 
măsurat sunt descărcate şi nu se află sub tensiune.  

Selecţia mufelor măsurători şi alocarea cablurilor măsurători roşu şi negru.  

DMM Negru Roşu 

VC130-1 COM (5) mA/Ω (7) 

VC150-1 COM (5) mA/Ω (7) 

VC170-1 COM (5) V/Ω (8) 

 
Pentru măsurarea rezistenţei procedaţi după cum urmează: 
- Porniţi multimetrul şi selectaţi domeniul măsurători „Ω“. 
- Conectaţi cablurile măsurători la mufele măsurători aşa după cum se vede în tabel.  
- Verificați continuitatea cablurilor măsurători conectând între ele cele două sonde. După aceea trebuie să fie setată o valoare 

pentru rezistenţă de cca. 0,5 Ohmi (rezistenţa proprie a cablurilor măsurători).  
- Dacă sondele sunt scurtcircuitate apăsaţi tasta SELECT (numai la VC170-1) pentru a nu implica rezistenţa proprie a cablurilor 

măsurători în măsurarea rezistenţei. Pe ecran apare 0 Ohmi.  
- Conectaţi cele două sonde măsurători cu obiectul de măsurat. Valoarea măsurată este afişată pe display, în măsura în care 

obiectul măsurat nu are impedanţă mare sau nu este întrerupt. Aşteptaţi până la stabilizarea afişării. În cazul rezistenţelor >1 
MOhmi acest lucru poate dura câteva secunde. 

- Dacă pe display apare OL (overload) înseamnă că aţi depăşit domeniul măsurători sau circuitul de măsurat este întrerupt.  
- Îndepărtaţi cablurile măsurători de pe obiectul de măsurat după încheierea măsurătorilor şi deconectaţi multimetrul mutând 

butonul rotativ în poziţia OFF, respectiv folosind comutatorul POWER. 
La realizarea măsurătorilor pentru rezistenţă aveţi grijă ca punctele de contact să nu fie acoperite de murdărie, grăsimi, 
lac etc. În caz contrar rezultatele măsurătorilor pot fi falsificate.  

 
e. Testul diodei 

Asiguraţi-vă că toate circuitele, părţile circuitelor şi componentele, precum şi alte obiecte de măsurat sunt descărcate şi 
nu se află sub tensiune. 

Selecţia mufelor măsurători şi alocarea cablurilor măsurători roşu şi negru.  

DMM Negru Roşu 

VC130-1 COM (5) mA/Ω (7) 

VC150-1 COM (5) mA/Ω (7) 

VC170-1 COM (5) V/Ω (8) 
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- Conectaţi multimetrul şi selectaţi domeniul de măsurători. 
- Conectaţi cablurile măsurători la mufele măsurători aşa după cum se vede în tabel.  
- Verificaţi continuitatea cablurilor măsurători conectând între ele cele două sonde. După aceea 

trebuie să apară o valoare de cca. 0 V. Tensiunea la mers în gol este de cca. 3 V.  
- Conectaţi cele două sonde cu obiectul de măsurat (dioda). 
- Dacă apare OL înseamnă că dioda a fost măsurată în sens invers sau este defectă (întreruptă). 

Pentru control realizaţi o măsurătoare cu polaritatea inversată. Cablul roşu măsurători corespunde 
polului pozitiv (anod), iar cablul negru măsurători polului negativ (catod). O diodă de siliciu are o 
tensiune directă de cca. 0,5 – 0,8 V.  

- Îndepărtaţi cablurile măsurători de pe obiectul de măsurat după încheierea măsurătorilor şi deconectaţi multimetrul mutând 
butonul rotativ în poziţia OFF, respectiv folosind comutatorul POWER.  

 

f. Testul de continuitate  
Asiguraţi-vă că toate circuitele, părţile circuitelor şi componentele, precum şi alte obiecte de măsurat sunt descărcate 
şi nu se află sub tensiune. 

Selecţia mufelor măsurători şi alocarea cablurilor măsurători roşu şi negru.  

DMM Negru Roşu 

VC130-1 COM (5) mA/Ω (7) 

VC150-1 COM (5) mA/Ω (7) 

VC170-1 COM (5) V/Ω (8) 

- Conectaţi multimetrul şi selectaţi domeniul de măsurători  . 
- Conectaţi cablurile măsurători la mufele măsurători aşa după cum se vede în tabel.  
- Pentru a activa testul acustic de continuitate la modelul VC170-1 apăsaţi tasta SELECT (3). La reapăsarea tastei se trece la prima 

funcţie măsurători (testul diodei) etc.  
- Drept continuitate este identificată o valoare măsurată de cca. <10 Ohmi; se aude un semnal sonor.  
- Dacă pe display apare Overload înseamnă că a fost depăşit domeniul măsurători, respectiv circuitul de măsurat este întrerupt.  
- Îndepărtaţi cablurile măsurători de pe obiectul de măsurat după încheierea măsurătorilor şi deconectaţi multimetrul mutând 

butonul rotativ în poziţia OFF, respectiv folosind comutatorul POWER.  
 

g. Testarea non-contact a tensiunii AC NCV 
Asiguraţi-vă că toate cablurile sunt decuplate de la mufe. Separaţi cablurile de la adaptor şi aparatul de măsură. 
Această funcţie are numai rol ajutător. Înainte de a începe să lucraţi la cabluri trebuie să realizaţi o măsurătoare tip 
contact pentru a vă asigura de lipsa tensiunii.  

- Porniţi multimetrul şi alegeţi domeniul măsurători NCV.  
- Testaţi funcţia cu ajutorul unei surse cunoscute de tensiune alternativă. 
- Îndreptaţi senzorul aparatului de măsură spre poziţia de testat. Distanţa maximă este de 10 mm. În cazul cablurilor torsadate 

recomandăm o testare a cablului pe o lungime de cca. 20 – 30 cm.  
- Dacă aparatul identifică tensiune va reda un semnal acustic. Pe display nu apare nicio valoare.  
- Opriţi aparatul după încheierea măsurătorilor. Mutaţi butonul rotativ în poziţia OFF, respectiv folosind comutatorul POWER.  

Din cauza sensibilităţii la atingere se pot afişa şi câmpuri statice. Acest lucru este normal şi nu influenţează rezultatul 
testului.  

 

h. Test tranzistori NFE 
Tranzistorii pot fi testaţi NUMAI cu adaptorul măsurători opţional. Nu este permisă 
aplicarea şi măsurarea tensiunii la adaptor.  

- Porniţi multimetrul şi alegeţi domeniul măsurători hFE.  
- Decuplaţi cablurile măsurători de pe aparat.  
- Conectaţi adaptorul măsurători opţional la cele trei mufe măsurători COM (5) + V (8) + mA (7).  
- Introduceţi tranzistorul de testat în soclu respectând polaritatea corectă. Soclul din stânga este 

pentru tipurile NPN, iar soclul din dreapta pentru tipurile PNP, Tipurile SMD pot fi şi ele testate.  
- Pe display apare factorul de amplificare hFE. 
- După încheierea măsurătorilor decuplaţi adaptorul şi opriţi multimetrul. Mutaţi butonul rotativ în 

poziţia OFF, respectiv folosind comutatorul POWER.  
 

i. Măsurarea temperaturii (numai VC150-1) 
Senzorul de temperatură inclus în colet este adecvat pentru un domeniu de temperatură de -40 până la +230 °C, ceea 
ce este suficient pentru majoritatea aplicaţiilor. Pentru a putea folosi întreg domeniul de măsurare al aparatului este 
nevoie de un senzor tip K opţional. S-ar putea să fie nevoie şi de adaptor măsurători opţional.  

- Porniţi multimetrul şi alegeţi domeniul măsurători °C.  
- Decuplaţi cablurile măsurători de pe aparat.  
- Conectaţi senzorul temperatură inclus în colet, respectiv adaptorul opţional măsurători la multimetru. Respectaţi polaritatea 

corectă. Rotiţi conectorul în aşa fel încât conexiunea senzorului COM (-) să intre în mufa COM (5), iar conectorul senzor C (+) 
în mufa C (7). 
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- Aplicaţi temperatura la vârful senzorului. 
- Pe display apare temperatura măsurată de senzor. Dacă apare I înseamnă că a fost depăşit domeniul măsurători sau nu este 

conectat senzorul. 
- După încheierea măsurătorilor decuplaţi adaptorul şi opriţi multimetrul. Mutaţi butonul rotativ în poziţia OFF, respectiv 

folosind comutatorul POWER.  
Dacă ambele mufe, COM (5) şi °C (7), sunt scurtcircuitate, atunci se afişează temperatura ambientală a aparatului de 
măsură.  
Dacă folosiţi senzori tip K cu conectori miniatură este necesară folosirea adaptorului măsurători opţional (vezi cap. 

„Adaptor măsurători opţional”).  
 

Tasta SELECT (numai VC170-1) 
Tasta SELECT are mai multe funcţie, conform domeniului de măsurători selectat: comutarea funcţiilor, funcţia măsurători relative 
şi selecţia manuală a domeniului măsurători.  
 

Funcţie măsurători Funcţie 

Măsurarea tensiunii V 
(AC/DC) 

Selecţia manuală a domeniului măsurători. 
Apăsaţi 1x: se comută la selecţia manuală a domeniului măsurători.  
Fiecare reapăsare a tastei modifică domeniul măsurători.  
Pentru dezactivare ţineţi tasta apăsată cca. 2 secunde.  
Pe display apare AUTO. Funcţia auto range este din nou activă. 

Rezistenţa Măsurători relative 
Apăsaţi 1x stocarea valorii afişate şi resetarea afişării la zero. Se afişează diferenţa dintre valoarea 
stocată şi valoarea măsurată real (ideal pentru a scoate din calcul rezistenţa cablurilor măsurători). 
Pe display apare simbolul Delta. Selecţia automată a domeniului măsurători este dezactivată. Pentru 
reactivare apăsaţi 2 secunde această tastă. Pe display apare AUTO.  
Auto range este din nou activ.  

Frecvenţa Comutarea funcţiilor 
Fiecare apăsare a tastei comută funcţia măsurători; apăsaţi 1x ciclul de funcţionare, o nouă apăsare 
măsurarea frecvenţei etc.  

Testul diodei/acustic 
de continuitate 

Comutarea funcţiilor 
Fiecare apăsare a tastei comută funcţia măsurători, apăsaţi 1x testul de continuitate, o nouă apăsare 
testul diodei etc. 

Măsurarea curentului Comutarea funcţiilor AC/DC 
Fiecare apăsare a tastei comută funcţia măsurători; apăsaţi 1x AC, o nouă apăsare DC etc. 

 
Funcţia HOLD  
Tasta HOLD (9) vă permite să “îngheţaţi” valoarea măsurată pe display. Pe display apare simbolul H. Funcţia simplifică citirea 
valorilor, respectiv notarea acestora. O nouă apăsare a tastei comută din nou domeniul măsurători. La modelul VC170-1 funcţia 
Hold nu este disponibilă în domeniul de măsurători frecvenţă Hz.  

 
Adaptor opţional măsurători  
Pentru a putea realiza anumite măsurători mai confortabil este disponibil un adaptor 
opţional. Acest adaptor simplifică conectarea tranzistorilor (inclusiv tipul SMD) şi 
senzorii de temperatură K cu fişe miniatură. Adaptorul se conectează la cele trei mufe 
măsurători COM (5) + V (8) + mA (7).  

 

A Soclu tranzistor pentru tipul NPN 
B Soclu pentru senzori tip K (respectaţi polaritatea) 
C Soclu tranzistor pentru tipul PNP 

 

Întreţinerea şi curăţarea 
Generalităţi 
Pentru a menţine precizia multimetrului o perioadă mai lungă de timp el trebuie calibrat o dată pe an.  
Cu excepţia operaţiilor ocazionale de curăţare şi de schimbare a siguranţei aparatul de măsură nu are nevoie de întreţinere.  
Instrucţiunile privind înlocuirea siguranţei şi bateriilor sunt prezentate în anexă.  

Verificaţi în mod regulat siguranţa tehnică a aparatului şi a cablurilor de măsură, de ex. daune ale carcasei, strivirea 
cablurilor etc.  

 

Curăţarea 
Înainte de a curăţa aparatul citiţi neapărat următoarele instrucţiuni de siguranţă: 

La deschiderea capacelor sau demontarea părţilor componente, cu excepţia situaţiilor în care aceste operaţii pot fi 
realizate manual, pot fi eliberate părţi care conduc tensiunea.  
Înainte de orice curăţare sau întreţinere a aparatului trebuie să separaţi toate cablurile conectate de la aparatul de 
măsură şi de la toate obiectele de măsurat. Opriţi multimetrul.  
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Pentru curăţare nu folosiţi produse pe bază de carbon, benzină, alcool sau ale substanţe similare, căci acestea pot dăuna suprafeţei 
carcasei aparatului de măsură. În plus, vaporii rezultaţi dăunează sănătăţii şi pot exploda. De asemenea, pentru curăţare nu folosiţi 
nici unelte ascuţite, şurubelniţe, perii metalice sau alte obiecte similare.  
Pentru a curăţa aparatul, respectiv displayul şi cablurile măsurători folosiţi o cârpă curată, antistatică, uşor umezită şi care nu lasă 
scame.  

 
Înlocuirea siguranţei 
Domeniile de curent sunt protejate la suprasarcină de siguranţe ceramice. Dacă în acest domeniu nu mai sunt posibile alte 
măsurători trebuie să înlocuiţi siguranţa. 
Pentru înlocuire procedaţi în felul următor: 
- Decuplaţi cablurile măsurători de la circuitul de măsurat şi aparatul de măsură. Opriţi multimetrul. Opriţi multimetrul. 
- Desfaceţi cele trei şuruburi din partea posterioară a aparatului şi desfaceţi carcasa cu grijă. 
- Înlocuiţi siguranţa defectă cu una nouă de acelaşi tip şi cu aceeaşi valoare pentru tensiunea nominală. Siguranţele au 

următoarele valori:  
- F1 siguranţă rapidă de mare putere 1 A/250 V (6,35 × 25 mm), denumiri uzuale F1AH250V, BS1362 sau similar.  
- F2 siguranţă rapidă de mare putere 10 A/600 V (6,35 × 25 mm), denumiri uzuale F10AH600V, TCC600 sau similar.  
- În final reînchideţi cu grijă carcasa.  
 

Din motive de siguranță nu este permisă utilizarea de siguranțe reparate sau șuntarea suportului siguranței. Nu folosiți 
în niciun caz aparatul de măsură cu carcasa deschisă. PERICOL DE MOARTE! 

 
Instalarea şi înlocuirea bateriilor  
Multimetrul funcţionează cu o baterie de 9 V (de ex. 1604A). Înainte de prima punere în funcţiune a aparatului şi după apariţia pe 

display a simbolului baterie descărcată  trebuie să instalaţi o baterie nouă. 
Pentru a înlocui bateria urmaţi paşii de mai jos: 
- Decuplaţi cablurile măsurători de la multimetru şi de la circuitul măsurat. Opriţi multimetrul. 
- Desfaceţi şurubul din partea posterioară a compartimentului baterii (10) şi demontaţi cu grijă compartimentul baterii. 
- Instalaţi o baterie nouă la polaritatea corectă în multimetru.  
- Reinstalaţi compartimentul baterii în aparat şi reînchideţi cu grijă carcasa.  

 

Nu folosiţi niciodată aparatul de măsură cu carcasa deschisă. PERICOL DE MOARTE! 
Extrageţi bateriile atunci când nu folosiţi aparatul o perioadă mai lungă de timp, pentru a evita eventualele daune 
create prin curgerea bateriilor. Acestea pot distruge aparatul, respectiv afecta sănătatea utilizatorului.  
Ţineţi bateriile departe de mâinile copiilor. Nu lăsaţi bateriile la întâmplare, căci există pericolul să fie înghiţite de către 
copii sau animale domestice. Dacă se întâmplă acest lucru mergeţi imediat la medic. 
Bateriile defecte sau care curg pot provoca arsuri ale pielii, de aceea folosiţi mănuşi de protecţie atunci când manevraţi 
aceste baterii.  
Bateriile nu au voie să fie desfăcute, scurtcircuitate sau aruncate în foc.  
Nu reîncărcaţi bateriile nereîncărcabile. Pericol de explozie! 
Pentru a comanda baterii alcaline compatibile cu aparatul folosiţi număr de comandă: 652509 (vă rugăm comandaţi 1x).  
Folosiţi numai baterii alcaline, căci acestea sunt mai eficiente şi au o durată de viaţă mai lungă.  

 

Eliminarea bateriilor uzate 
Consumatorul final este obligat prin lege (Legea nr. 426/2001 privind regimul deşeurilor) 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 local itatea 
dumneavoastră. 
Vă respectaţi astfel obligaţiile legale şi contribuiţi la protejarea mediului înconjurător! 
 

Eliminarea deşeurilor 
În scopul ocrotirii şi îmbunătăţirii calităţii mediului înconjurător, al protejării sănătăţii omului şi al utilizării resurselor 
naturale cu prudenţă şi în mod raţional, consumatorul este solicitat să predea produsul devenit inutilizabil la orice punct 
de colectare şi reciclare din localitatea de domiciliu, conform reglementărilor legale în vigoare. 
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.  

 

Remedierea defecţiunilor 
Acest produs este un aparat proiectat şi construit conform ultimelor realizări din domeniul tehnicii şi, totodată, este sigur în 
operare. Cu toate acestea pot apărea diverse probleme şi distorsiuni. Câteva informaţii legate de felul în care puteţi soluţiona 
aceste posibile probleme: 
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Respectaţi întocmai instrucţiunile de siguranţă! 
 

 

Eroare Cauză posibilă Soluție posibilă 

Multimetrul nu funcționează. Bateriile sunt descărcate? Controlați starea bateriilor. 

Nu se modifică valorile 
măsurate. 

Este activată funcția HOLD (afișare H). Apăsați tasta HOLD. Simbolul H dispare.  

Este activată o funcţie măsurători eronată 
(AC/DC)? 

Controlaţi afişarea (AC/DC) şi dacă este nevoie 
comutaţi funcţia.  

Nu sunt folosite mufele măsurători corecte? Controlaţi mufele măsurători. 

Siguranţa este defectă? În domeniul A/mA/µA: înlocuiţi siguranţa aşa 
după cum este descris la capitolul “Înlocuirea 
siguranţei”.  

 
Orice alt tip de reparaţie trebuie realizat numai de către personal specializat. 
Dacă aveţi nelămuriri legate de manevrarea aparatului de măsură vă rugăm să vă adresaţi unui specialist.  

 

Date tehnice  
Display.................................................2000 counts (4000 counts la modelul VC170-1) 
Rată măsurători...............................................cca. 2-3 măsurători/secundă 
Lungime cabluri măsurători................................fiecare cca. 75 cm 
Impedanţă măsurători .....................................>10MΩ (domeniul V) 
Tensiune de funcţionare.................................baterie 9 V 
Condiţii de funcţionare..............................0 °C până la 40 °C max. 75% u.r., fără condens 
Altitudine de funcţionare ........................................max. 2000 m 
Temperatura de depozitare...................................-10 °C până la +50 °C 
Greutate...................................................cca. 200 g 
Dimensiuni (L x l x Î).........................137 x 72 x 35 (mm) 
Categorie măsurători ......................................CAT III 250 V 
Grad de poluare.............................................2 
 
Toleranţe măsurători 
Date privind precizia în ± (% din citire + erori de afişare în digiţi (= numărul cele mai mici poziţii)). Precizia aparatului este asigurată 
pentru un an, la temperatură de +23°C (±5°C), umiditate relativă mai mică de 75%, fără condens.  

 
Tensiune continuă. Protecţie la supratensiune 250 V 

Domeniu 
VC130-1/150-1 Precizie Rezoluţie 

 Domeniu 
VC170-1 Precizie Rezoluţie  

200 mV  0,1 mV  400 mV* ±(0,8% + 8) 0,1 mV 
       

2000 mV 

±(0,5% + 8) 

1 mV  4000 mV  1 mV 
      

20 V 0,01 V 
 

40 V ±(0,8% + 8) 0,01 V   
       

200 V  0,1 V  250 V  0,1 V 
       

250 V ±(0,8% + 8) 1 V  

*Domeniul de măsurători 400 mV este disponibil la VC170-1 
numai cu funcţia manuală de selecţie a domeniului.  
 

 
Tensiune alternativă, protecţie la suprasarcină 250V, calcul valoare medie la semnal sinusoidal  

Domeniu  Precizie Rezoluţie  Domeniu Precizie Rezoluţie 

VC130-1/150-1  
(5 – 100% din domeniul 
de măsurare)   VC170-1 

(5 – 100% din domeniul 
de măsurare)  

200 V  

±(1,5% + 8) 

0,1 V  400 mV* ±(2,0% + 10) 0,1 mV 

250 V 
 

1 V 
 

4000 mV 
 

1 mV     
        

     40 V ±(1,6% + 4) 0,01 V 
        

     250 V  0,1 V 
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* Domeniul de măsurători 400 mV este disponibil la VC170-1 
numai cu funcţia manuală de selecţie a domeniului. 

       

 
Curent continuu, protecţie la suprasarcină  1A + 10A, max 50V     
        

Domeniu  Precizie Rezoluţie  Domeniu Precizie Rezoluţie 
VC130-1/150-1     VC170-1   

200 µA*   0,1 µA  400 µA 

±(1,3% + 2) 

0,1 µA 
       

2000 µA 
 

±(1,3% + 2) 1 µA 
 

4000 µA 1 µA    
        

20 mA   0,01 mA  40 mA 

±(1,6% + 2) 

0,01 mA 
       

200 mA 
 

±(1,5% + 8) 0,1 mA 
 

400 mA 0,1 mA    
        

10 A  ±(2,5% + 10) 0,01 A  4 A 

±(2,0% + 10) 

0,01 A 
       

* doar la VC130-1 
   

10 A 0,1 A     
        

 
Curent alternativ (numai la VC170-1), protecţie la suprasarcină 1 A + 10 A, max. 250 V, calcul valoare medie la semnal sinusoidal  

Domeniu (40 - 400 Hz) Precizie Rezoluţie 

400 µA 

±(1,6% + 5) 

0,1 µA 
  

4000 µA 1 µA  
   

40 mA 

±(2,0% + 8) 

0,01 mA 
  

400 mA 0,1 mA  
   

4 A 

±(2,6% + 4) 

0,001 A 
  

10 A 0,01 A  
   

 
Rezistenţă, protecţie la suprasarcină  test tensiune cca. 0,5 V 

Domeniu Precizie Rezoluţie  Domeniu Precizie Rezoluţie 
VC130-1/150-1    VC170-1   

       

200 Ω  0,1 Ω  400 Ω ±(1,6% + 3) 0,1 Ω 
       

2000 Ω 

±(1,0% + 10) 

1 Ω  4 kΩ  0,001 kΩ 
      

20 kΩ 0,01 kΩ 
 

40 kΩ ±(1,3% + 2) 0,01 kΩ   
       

200 kΩ  0,1 kΩ  400 kΩ  0,1 kΩ 
       

20 MΩ ±(1,3% + 7) 0,01 MΩ  4 / 40 MΩ ±(2,0% + 8) 0,001 / 0,01 MΩ 

 
 
 



 

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

Temperatură (numai VC150-1) 

Domeniu  Precizie Rezoluţie 

-40 la 0 °C  ±(10,4% + 7) 1 °C 

>0 la 400 °C  ±(3,3% + 4)  

>400 la 1000 °C  ±(3,9% + 4)  

Frecvenţă/ciclu de funcţionare (numai la VC170-1), protecţie la suprasarcină 250 V  

Domeniu Precizie Rezoluţie 

10 Hz - 10 MHz  0,01 Hz - 0,01 MHz 
max. 10 Vrms 

±(0,7% + 4) 
Sensibilitate: 

 
<100 kHz = 300 mV   

  >100 kHz = 600 mV 

0,1 – 99,9%  0,1% 

 
Test acustic de continuitate   <10 Ω sunet continuu 
Test diodă monitorizare tensiune   Uo 3,0 V 
Protecţie la suprasarcină diodă/test de continuitate  250 V 
Test tranzistor hFE    0 – 1000ß, tensiune de test Uce 3 V, curent de test 10 µA 
Testare tensiune NCV     230 V/AC 
 

Nu depăşiţi în niciun caz valorile maxim admisibile de intrare. Nu atingeţi circuitele sau elementele circuitelor atunci 
când acestea se află sub tensiune mai mare de 33 V Acrms sau 70 V DC. Pericol de moarte!  

 


