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Manual de utilizare 

 

APARAT DE MĂSURĂ A NIVELULUI DE CO2 CM-100 
Cod produs: 101367 

Versiune 01/09 

 
 
Aceste instrucţiuni de utilizare însoţesc produsul. Ele conţin informaţii importante despre punerea în funcţiune a aparatului  şi 
utilizarea lui. Ţineţi cont de ele când daţi aparatul unei alte persoane. 
Păstraţi aparatul pentru referinţe ulterioare! 
Sumarul se află pe pagina următoare. 
 

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®! 
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Descrierea 
CM-100 este un aparat de măsură portabil pentru determinarea concentraţiei de dioxid de carbon (CO2) din aer utilizând 
metoda de măsurare NDIR (măsurare non-dispersivă în infraroşu). În plus, poate fi măsurată şi temperatura aerului. Intervalul de 
măsurare este de 2 minute. Acesta oferă constant valorile măsurate. Limitele valorilor pot fi ajustate de utilizator. O alarmă se va 
auzi când aceste valori sunt depăşite. Senzorul extern compensează valorile pentru altitudine şi temperatură, astfel că valorile 
măsurate sunt exact la fel la altitudine şi temperaturi diferite. Compensarea temperaturii se realizează automat, iar altitudinea 
trebuie setată manual. 
O interfaţă RS-232 permite viitoarele procesări ale datelor cu un cablu de date opţional. 
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Aparatul este alimentat cu 6 micro-baterii (tip AAA, UM 4). Funcţionarea cu acumulator de tip power pack. Bateriile sau 
acumulatorul nu sunt incluse în livrare. 
Măsurătorile nu trebuie realizate în condiţii nefavorabile. 
Condiţii nefavorabile sunt considerate următoarele: 

- Umezeală excesivă 
- Praf sau gaza combustibile, vapori sau solvenţi. Orice altă utilizare decât cea descrisă aici poate deteriora produsul. 

Nici un component din acest set nu poate fi ajustat sau modificat. 
Ţineţi cont de toate instrucţiunile de siguranţă din acest manual de utilizare.  
 

Instrucţiuni de siguranţă 
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 aceste cazuri se pierde dreptul la garanţie!  

Aparatul a ieşit din fabrică în condiţii perfecte. 
Pentru a menţine aceste condiţii şi a asigura utilizarea în bune condiţii a lui, dvs. ca utilizator, trebuie să respectaţi instrucţiunile 
şi avertismentele din acest manual. Respectaţi următoarele simboluri: 

 

Semnul de exclamare într-un triunghi atrage atenţia asupra riscurilor particulare asociate manevrării, funcţionării şi 
operării produsului. 

 
CE Acest produs a fost testat CE şi corespunde normelor europene în domeniu. 

 
Simbolul mâinii indică prezenţa unor sfaturi speciale şi informaţii despre operare.  
 

Conversia sau modificarea neautorizată a produsului este inadmisibilă din motive de securitate CE.  Nu desfaceţi şi nu 
dezasamblaţi!  
Instrumentele de măsură şi accesoriile nu sunt jucării şi nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor. 
În zone industriale trebuie respectate regulile de prevenire a accidentelor în manevrarea echipamentelor electrice. 
CO 2 este un gaz incolor şi inodor. Aveţi grijă la siguranţa personală pe parcursul măsurătorilor. În locurile unde concentraţia 
poate fi foarte mare, puneţi doar aparatul de măsură.  
În şcoli, centre educaţionale, ateliere, utilizarea dispozitivului trebuie supervizată de personal specializat. 
Nu porniţi aparatul de măsură imediat după ce a fost adus de la rece la cald. Condensul care poate apărea poate defecta 
aparatul. Lăsaţi-l să se aclimatizeze la temperatura camerei înainte de a-l folosi. 
Nu lăsaţi materialul de ambalaj la întâmplare. Poate fi periculos pentru copii. 
Funcţionarea produsului este permisă numai în locuri unde nu există pericol de explozie. 
Ţineţi cont de toate instrucţiunile de utilizare din fiecare capitol al acestui manual. 
 

Conţinutul pachetului 
Dispozitiv de măsurare CM-100 CO2 
Senzor extern de măsurare 
Carcasă de plastic 
Instrucţiuni de utilizare 
 

Elemente de control 
1. Buton„SET” - setare şi „Next/Forward” – următorul/precedentul 
2. Buton fără funcţie 
3. Buton „POWER” pentru pornirea/oprirea aparatului 
4. Buton „HOLD” – pauză şi „ESC” – ieşire 
5. Ecran LCD 
6. Conexiune de măsurare pentru senzor extern (15) 
7. Buton „ENTER” – intrare şi buton „REC” - înregistrare 
8. Buton „ALARM” – alarmă şi buton „Back/down” – înapoi/jos 
9. Mufă de conexiune la acumulator 
10. Buton RESET 
11.  Interfaţă RS232 
12. Suport de fixare 
13. Compartimentul bateriilor 
14. Trepied 
15. Cablu de conectare senzor 
16. Senzor 
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Simboluri afişate 
CO2 simbolul chimic pentru dioxid de carbon  
PPM Unitate de măsură „părţi la un milion” 
°C/°F Unitatea de măsură pentru temperatură (grade Celsius sau grade Fahrenheit) 
WARM UP – afişarea perioadei de încălzire 
REC – Afişarea valorilor înregistrate minime/maxime  
MAX – afişarea valorilor maxime 
MIN – afişarea valorilor minime 
ALARM – afişarea modului alarmă 

– Simbol pentru înlocuirea bateriilor 
– Simbol pentru măsurătorile curente  

Data – interfaţa este activă, transferul de informaţii este în curs 
 

Funcţii butoane 
POWER – Buton de pornire, pentru a porni/opri aparatul 
HOLD/ESC – operaţia de măsurare: valorile măsurate pot fi păstrate pe ecran apăsând butonul HOLD 
 Setări meniu: Ieşirea din meniu se face apăsând pe butonul ESC. Parametrii nu sunt salvaţi. 
REC/ENTER Operaţia de măsurare: Valorile măsurate MIN/MAX. sunt salvate apăsând pe butonul REC şi fiecare apăsare în plus 
pe buton duce la afişarea valorilor MIN/MAX. unele după altele. 
 Setări meniu: Parametrii vor fi salvaţi (ENTER). Meniul este apoi părăsit. 
SET/ Intrarea în meniul de setări (SET). În meniul de setări puteţi să treceţi de la un element la altul al meniului  şi să 
schimbaţi valorile parametrilor (să-i măriţi). 
ALARM/ Activarea modului alarmă (ALARM). În meniul de setări, vă permite să derulaţi în spate printre elementele meniului 
 şi să modificaţi valorile parametrilor (să-i micşoraţi). 
 

Pornirea 
Introducerea bateriilor 
Înainte de prima pornire a aparatului, trebuie să instalaţi şase micro-baterii noi (alcaline AAA). Poate fi folosit opţional şi un 
acumulator. Introducerea bateriilor şi acumulatorului sunt descrise în secţiunea „Întreţinere şi curăţare”. 
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Conectarea unui senzor de măsurare 
Conectaţi mufa rotundă a senzorului (15) la mufa „PROBE INPUT” (6) a dispozitivului de măsurare. Cablul este protejat împotriva 
polarităţii incorecte. Observaţi săgeţile marcate pe mufă. Acestea marchează orientarea. Aveţi grijă ca această mufă să fie corect 
şi ferm introdusă pentru a putea face măsurători corecte. 
 

Setarea aparatului de măsură 
Pentru cele mai bune măsurători, aparatul trebuie fixat folosind suportul de prindere de pe spatele acestuia (12). 
Aparatul poate fi montat şi cu ajutorul trepiedului (14). 
 

Funcţia de oprire automată 
Pentru a evita scurtarea duratei de viaţă a aparatului, o funcţie de oprire automată a fost introdusă în aparat. Acesta se opreşte 
automat dacă nici un buton nu este apăsat pentru circa 10 minute. Puteţi porni aparatul din nou apăsând pe butonul „Power” 
(3). 
Funcţia automată de poate fi activată sau dezactivată din meniu (PoFF). Meniul este explicat în capitolul următor. Această 
funcţie este întotdeauna dezactivată în modul REC.  
 

Funcţia HOLD 
În modul de măsurare, butonul „HOLD” permite menţinerea pe ecran a valorilor măsurate pentru dioxid de carbon şi tempera-
tură. Simbolul „HOLD” este afişat pe ecran. Apăsând butonul din nou se face trecerea înapoi la modul normal de măsurare. 
 

Oprirea/Pornirea aparatului 
 Porniţi aparatul de la butonul „POWER” (3). Dispozitivul stă în faza de încălzire pentru 
circa 45 de secunde. Aceasta este semnalată prin afişarea pe ecran a „WARM UP”. 
Aşteptaţi până când valorile pentru dioxid de carbon şi temperatură apar afişate pe ecran 
şi dispare simbolul pentru încălzire „WARM UP”. Dispozitivul de măsurare este gata de 
utilizare. Opriţi aparatul de la butonul „POWER” (3). „OFF” este afişat pe ecran şi aparatul 
se opreşte cu un ton de apel. 
 

Meniul de setări 
Aveţi grijă la meniul de setări la prima utilizare a aparatului. Funcţiile „HOLD” şi „REC” trebuie dezactivate pentru a 
intra în meniul de setări. Pentru a dezactiva funcţia REC apăsaţi şi ţineţi apăsat pe butonul „REC” (7) pentru circa 2 
secunde. Ambele simboluri (HOLD şi REC)nu trebuie afişate pe ecran. 

Setarea meniului permite să faceţi setările de bază care sunt necesare pentru corecta funcţionare şi pentru ajustarea 
parametrilor adiţionali. 
Ajungeţi în meniu astfel: 
1. Porniţi aparatul şi aşteptaţi până când faza de „WARM UP” este completă. 
2. Apăsaţi şi ţineţi apăsat pe butonul „SET” (1) pentru circa 4 secunde. Ecranul afişează „SET”. 
3. Folosiţi butoanele SET (1) şi ALARM (8) pentru a selecta elementele individuale din meniu. 
4. Confirmaţi selecţia apăsând e butonul „ENTER” (7). Puteţi schimba parametrii. 
5. Folosiţi butoanele SET (1) şi ALARM (8) pentru a schimba parametrii. 
6. Confirmaţi selecţia apăsând pe butonul „ENTER” (7). Parametrii sunt salvaţi şi apoi meniul este părăsit. Dacă nu doriţi să 

salvaţi setările, apăsaţi pe butonul „ESC” (4). Meniul este închis. 
7. Reperaţi punctele 2 la 6 pentru a seta alte elemente din meniu. 
 

Pot fi selectate următoarele elemente din meniu: 
PoFF- setarea opririi automate a aparatului 
t-CF – pentru setarea unităţii de măsură a temperaturii °C/°F 
AL – Pentru a seta alarma pentru pragul superior al concentraţiei de carbon  
Alt –pentru setarea altitudinii corecte a locaţiei care trebuie măsurată (relativ la nivelul mării – AMSL) 
ESC – ieşirea din meniu 
 

PoFF – Oprirea automată 
În meniu puteţi găsi elementul „PoFF” şi puteţi activa/dezactiva funcţia automată. 
- Confirmaţi acest meniu apăsând pe butonul „ENTER” (7). 
- Folosiţi butoanele „SET” (1) şi „ALARM” (8) pentru a schimba parametrii. 
- 0 – funcţia de oprire automată este dezactivată 
- 1 - funcţia de oprire automată este dezactivată 
- Confirmaţi selecţia apăsând pe butonul „ENTER” (7) pentru a salva valorile şi a ieşi din 

meniu sau ieşiţi din meniu fără salvare apăsând pe butonul „ESC” (4). 
 

t-CF – Pentru schimbarea unităţii de măsură a temperaturii 
În meniu la elementul „t-CH” unitatea de măsură a temperaturii poate fi schimbată de grade C în grade F. 



 

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

- Confirmaţi alegerea apăsând pe butonul „ENTER” (7). 
- Folosiţi butoanele „SET” (1) şi „Alarm” (8) pentru a schimba parametrii. 
- 0 = grade Celsius 
- 1 = grade Fahrenheit 
- Confirmaţi selecţia apăsând pe butonul „ENTER” (7) pentru a salva valoarea şi a ieşi din 

meniu fără a salva cu butonul „ESC” (4). 
 

AL – Pragul de alarmă pentru valoarea CO2 
În meniu la elementul „AL” puteţi seta alarma pentru dioxidul de carbon. Dacă pragul pentru această valoare este atins sau 
depăşit, se emite un sunet la fiecare măsurătoare. Pentru setare, procedaţi astfel: 
- Confirmaţi acest element din meniu apăsând pe butonul „ENTER” (7). 
- Folosiţi butoanele „SET” (1) şi „ALARM” (8) pentru a modifica pragul. Aceste valori pot fi 

ajustate în întreaga arie de măsurare a dispozitivului. Dacă ţineţi apăsat butonul, ajustarea 
creşte de 10 ori (setare rapidă). 

- Confirmaţi selecţia apăsând pe butonul „ENTER” (7) pentru a salva valorile sau ieşiţi din 
meniu fără a salva setările apăsând pe „ESC” (4). 

 

Alt – Setarea compensării de altitudine 
Pentru a obţine măsurători corecte, setaţi altitudinea operaţională care se află în meniu la „Alt”. Setările sunt făcute în metri sub 
nivelul mării (AMSL). Pentru setări, procedaţi astfel: 
- Confirmaţi acest element în meniu apăsând pe butonul „ENTER” (7). 
- Folosiţi butoanele „SET” (1) şi „ALARM” (8) pentru a schimba altitudinea în metri. 

Altitudinea operaţională poate fi ajustată între 0 şi 9000 de metri. Dacă ţineţi apăsat 
butonul în jos, creşterea se face de 10 ori mai repede (setare rapidă). 

- Confirmaţi selecţia apăsând pe butonul „ENTER” pentru a salva valoarea sau ieşiţi din meniu 
apăsând pe butonul „ESC” (4).  

 

ESC – ieşirea din meniul de setări 
Puteţi ieşi din meniu cu ajutorul lui ESC. Procedaţi astfel pentru a ieşi: 

- Confirmaţi acest element din meniu apăsând de două ori pe butonul „ENTER” (7). 
Meniul este apoi părăsit. 

 

Efectuarea măsurătorilor 
 

Pentru a obţine măsurători corecte, aşteptaţi mai întâi până când dispare simbolul de „WARM UP” de pe ecran. 
 

Măsurarea CO2 şi a temperaturii 
- Porniţi aparatul folosind butonul „POWER” (3). 
- După un ton de apel şi faza de iniţializare, valorile măsurate sunt afişate. 
- Aşteptaţi până când dispare simbolul de „WARM UP” de pe ecran. 

1. Valorile măsurate pentru dioxidul de carbon pot fi citite pe linia din mijlocul a ecranului în „PPM”. Linia 
cea mai de jos a ecranului afişează temperatura ambientală în unitatea de măsură presetată (°C/°F). 

Ventilatorul rotativ afişează simbolurile măsurătorilor în desfăşurare. O rotaţie a ventilatorului indică faptul că 
măsurătoarea se află în curs. Pentru măsurători corecte, perioada de măsurare trebuie să fie mai mică de 2 minute. 

 

Funcţionarea alarmei CO2 
- Funcţia de alarmă poate fi activată pe durata măsurătorilor apăsând pe butonul „ALARM” (8). 
- Simbolul „ALARM” apare acum pe ecran. 
- Dacă pragul valorii este atins sau depăşit, atunci un semnal sonor este emis la fiecare măsurătoare. 
- Funcţia alarmă poate fi dezactivată apăsând butonul „ALARM” (8) din nou. Simbolul „ALARM” dispare. 

Valoarea alarmei poate fi presetată în meniu. Vezi capitolul „Meniu setări”.  
 

REC – memorie pentru valorile măsurate 
În memorie sunt măsurate valorile minime şi maxime pentru concentraţia de dioxid de carbon. 
- Funcţia REC poate fi activată pe parcursul măsurătorilor apăsând pe butonul „REC” (7). 
- Simbolul „REC” apare acum pe ecran însoţit de un ton de apel.  
- Înregistrarea se produce. Oprirea automată este dezactivată.  
- Puteţi vedea valorile maxime apăsând pe butonul „REC” (7) din nou. Ecranul afişează „MAX” şi valoarea 

este afişată din memorie. Apăsaţi pe buton din nou pentru a afişa valorile minime şi „MIN” este afişat pe 
ecran. Din afişarea valorilor MIN/MAX puteţi ieşi apăsând pe butonul „ESC” (4) – care vă întoarce în modul 
de înregistrare a valorilor „REC”. Ecranul afişează acum „REC”. 

- Pentru a dezactiva funcţia „REC” (7) ţineţi butonul apăsat pentru circa 2 secunde. Simbolul „REC” dispare. 
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Valorile înregistrare sunt salvate în modul de măsurare REC. Dacă această funcţie se încheie sau dacă aparatul de 
măsură se opreşte, datele din memorie sunt şterse. 

 

Interfaţa RS232 
Aparatul de măsură are o interfaţă serială (11) pentru schimbul de informaţii cu computerul. Acestea se află în partea dreaptă 
sub carcasă. Desfaceţi carcasa cu un obiect ascuţit. Interfaţa este în formă de mufă mono de 3,5 mm şi necesită un cablu de date 
compatibil, disponibil separat. 
 

Cablul de date trebuie să aibă următoarele caracteristici. 
Mufă jack mono de 3,5 mm Mufă D-SUB cu 9 poli 
Centru de contact 4 pini 
Contact extern 2 pini 
 2,2 KΩ rezistenţa necesară între Pinul al doilea şi Pinul al 5-lea.  
 

Semnalul pentru serial este realizat pentru 16 biţi în următoarea ordine: 
D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 
 

Fiecare bit de informaţie are următoarele funcţii: 
D15 Start bit = 02 
D 14 4 
D 13 Bit pe parcursul afişării liniei de transmisie: 1 – linia de sus, 2 – linia de jos 
D11 + D 12 Unitatea de măsură afişată pe ecran: 01 - °C, 02 - °F, 19 – PPM 
D 10 Polaritate, 0 – pozitiv, 1 – negativ 
D9 Punctul decimal (DP) corespondent locaţiei de la stânga la dreapta; 0 = fără DP, 1 = 1DP, 2 = 2DP, 3 = 3 DP 
D8 la D1 valoarea măsurată 
 D8 – cel mai mare număr (MSD), D1 = cel mai mic număr (LSD). Dacă 1234 este afişat, cifra binară este „00001234” 
D0 – finalul numărului = 0D 
 

Setări RS232: Rata de transfer (baud rate): 9600, paritate: nu, număr data biţi: 8, stop bit: 1 (9600, N, 8, 1) 
 

Întreţinere şi curăţare 
Aparatul nu necesită întreţinere în afară de înlocuirea bateriilor şi curăţarea periodică. Folosiţi o cârpă curată şi uscată,  
antistatică pentru a curăţa aparatul. Nu folosiţi agenţi chimici sau detergenţi.  
 

Înlocuirea bateriilor 

Când porniţi aparatul pentru prima oară, şi când simbolul bateriilor  apare pe ecran, bateriile trebuie introduse sau 
schimbate. 
 

Procedaţi astfel pentru a înlocui bateriile: 
- Opriţi aparatul de măsură 
- Scoateţi cele două şuruburi de pe capacul compartimentului bateriilor. 
- Înlocuiţi bateriile goale cu alte baterii noi alcaline de acelaşi tip (AAA) şi acelaşi brand. 
- Aveţi grijă ca polaritatea să fie corespunzătoare cu cea de pe eticheta capacului compartimentului 

bateriilor (+/-).  
- Închideţi capacul compartimentului bateriilor la loc procedând în ordine inversă.  

Nu lăsaţi bateriile descărcate în aparat. Chiar dacă bateriile au protecţie împotriva scurgerilor 
acestea pot coroda şi pot elimina chimicale care pot dăuna grav sănătăţii şi pot deteriora 
aparatul.  
Bateriile nu trebuie încărcate, scurtcircuitate sau aruncate în foc. Nu încercaţi să încărcaţi 
bateriile! Pericol de explozie! 
Bateriile care prezintă scurgeri sau acumulatorii pot cauza scurgeri periculoase în contact cu pielea. Vă recomandăm 
să purtaţi mănuşi de protecţie. 

 

Funcţionarea cu un acumulator 
 Opţional, aparatul de măsurat poate fi utilizat cu un acumulator de timp power pack. Mufa power pack (9) este localizată pe 
partea dreaptă a aparatului sub capacul de protecţie. Deschideţi capacul cu un obiect ascuţit. Mufa corespunzătoare are 
următoarele date tehnice: 
 
Diametru extern 5,5 mm, orificiu intern 2,5 mm 
Polaritate: exterior minus (-), interior (+) 
Specificaţii: tensiunea de 9 V VDC, curent: cel puţin 150 mA 
 
Bateriile alcaline necesare pot fi obţinute prin comanda nr. 652364 (vă rugăm să comandaţi 6 bucăţi). Un acumulator potrivit 
poate fi comandat ca şi nr. comandă 122699 



 

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

Eliminarea elementelor uzate 
Vă rugăm eliminaţi produsul numai în conformitate cu normele în vigoare pentru a proteja mediul înconjurător şi 
sănătatea umană şi utilizarea resurselor naturale în mod prudent şi raţional. Un „x” peste un tomberon semnifică 
faptul că aparatul nu poate fi aruncat decât în locuri special amenajate şi nu la gunoiul menajer. 
 

Eliminarea bateriilor/acumulatorilor 
Pentru a proteja şi îmbunătăţi calitatea mediului înconjurător, pentru a proteja viaţa şi sănătatea oamenilor şi pentru 
a utiliza resursele naturale în mod prudent şi raţional, utilizatorul trebuie să predea toate echipamentele electronice şi 
electrice nefuncţionale la centrele de colectare special amenajate. Simbolul tomberonului tăiat cu două linii indică 
necesitatea dezafectării speciale a produsului, separat de deşeurile menajere. Dezafectarea bateriilor/bateriilor 
reîncărcabile Utilizatorul este obligat să predea bateriile şi acumulatorii reîncărcabili uzaţi la locurile speciale de 
colectare. Este interzisă dezafectarea bateriilor şi acumulatorilor împreună cu deşeurile menajere. Bateriile şi 
acumulatorii conţin elemente periculoase pentru mediu şi sănătatea oamenilor. Aceste elemente sunt inscripţionate 
pe fiecare baterie/acumulator ( Cd – Cadmiu, Hg – Mercur, Pb – Plumb).  

 

Defecţiuni 
Cumpărând acest aparat de măsură, aţi achiziţionat un produs care este realizat după cele mai importante tehnologii în 
domeniu. 
Cu toate acestea, problemele sau defecţiunile pot să apară. 
Din acest motiv, vă enumerăm cum puteţi elimina singuri aceste defecţiuni. 

 
Respectaţi întotdeauna aceste instrucţiuni! 
 

Eroare Cauză posibilă  Remediu 

Aparatul nu poate fi pornit Sunt goale bateriile? Verificaţi starea bateriilor 
Resetaţi aparatul apăsând pe butonul RESET (10) 

Nici o valoare stabilă nu 
poate fi afişată 

Măsurători greşite?  
Poate vă aflaţi încă în faza de 
„WARM UP” – de încălzire 

Aşteptaţi până când „WARM UP” nu mai este afişat pe 
ecran. 

Condiţiile ambientale necesită un 
timp mai îndelungat pentru 
măsurare. 

Timpul normal pentru măsurare este de 2 minute  
Dacă perioada de circulare a aerului este mică, aceasta 
poate fi mărită. Măsuraţi mai mult timp. 

Aparatul nu poate fi controlat Starea sistemului indefinită Resetaţi aparatul apăsând pe butonul RESET (10). 

Reparaţiile pot fi realizate numai de către personal specializat. 
Dacă aveţi întrebări referitoare la acest aparat, adresaţi-vă serviciului nostru de relaţii cu clienţii.  
 

Date tehnice 
Ecran: ecran LCD cu 2 linii 
Valori măsurate: Dioxid de carbon şi temperatură 
Interval de măsurare: aprox. 2 minute (în funcţie de circulaţia aerului) 
Aria de măsurare pentru CO2: 1ppm 
Acurateţea CO2: 0 – 1000 ppm: +/-40 ppm 
 Mai mare de 1000 – 3000 ppm: +/-5% 
 Mai mare de 3000 – 4000 ppm: +/- 250 ppm (numai pentru comparaţie) 
Reproductibilitatea CO2: mai puţin de 3000 ppm: +/-20 pp, 
Aria de măsurare a temperaturii: 0 la 50 de grade C/32 – 122 grade F 
Rezoluţia pentru temperatură: 0,1 grade 
Acurateţea temperaturii: - 0,8 grade C/1,5 grade F 
Compensare altitudine: 0 la 9000 m 
Compensare temperatură: automat 
Oprire automată: după circa 10 minute 
Interfaţă; serial, RS232 
Baterii: 6 x 1,5 V baterii AAA 
Acumulator opţional: 9V DC, min. 150 mA 
Putere semnal: 10 – 128 mA 
Temperatura de operare: 0 la 50 grade C 
Umiditatea relativă a aerului: 85% rH, aer fără condens 
Masa: aprox. 470g 
Dimensiuni (L x l x Î): 173 x 68 x 42 (aparatul de măsurare) 
 185 x 38 x 26 (senzor) 
Lungime cablu senzor: aprox. 1 m 
 


