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Manual de utilizare 

 

ANEMOMETRU CU ELICE PL-130 AN 
Cod produs: 123400 

Versiune 07/10 

 

1. Domenii de utilizare 
Acest produs măsoară temperatura, viteza rafalelor de vânt 
şi rata fluxului de aer la gaze. Viteza rafalelor de vânt poate fi 
afişată pe ecran folosind cinci unităţi de măsură diferite, în 
timp ce pentru rata fluxului de aer aveţi la dispoziţie două 
unităţi de măsură. De asemenea, se pot afişa viteza medie, 
viteza maximă sau minimă pentru respectiva măsurătoare. 
Alimentarea se face de la 3 baterii AAA. Produsul nu este 
adecvat pentru aplicaţii medicinale sau comerciale.  
Produsul este testat EMC şi îndeplineşte cerinţele directive-
lor naţionale şi europene. Declaraţia de conformi-tate şi 
documentaţia necesară se află în posesia producătorului. 
Din motive legate de siguranţă şi autorizare (CE) nu sunt per-
mise reconfigurarea şi/sau modificarea arbitrară a produsu-
lui. Orice altă întrebuinţare, în afara celei menţionate deja, 
duce la defectarea produsului; în plus există şi alte pericole, 
precum incendiu, scurtcircuitare, electrocutare etc. Vă rugăm 
citiţi în întregime manualul înainte de a începe să utilizaţi 
produsul. Păstraţi manualul pentru consultări ulterioare.  
 

2. Conţinut colet 
 Anemometru 

 Senzor curenţi de aer 

 3x baterii tip AAA 

 Manual de utilizare  
 

3. 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 mate-
riale sau umane ce pot rezulta ca urmare a operării 
nepotrivite a aparatului sau a nerespectării instruc-
ţiunilor de siguranţă prezentate în manual. În aces-
te cazuri se pierde dreptul la garanţie!  

Persoane/produs  

 Produsul nu este o jucărie şi de aceea nu are ce căuta în 
mâinile copiilor şi în raza de acţiune a animalelor de 
companie. 

 Nu supuneţi aparatul la solicitări mecanice prea puternice. 

 Feriţi aparatul de acţiunea directă a razelor solare, de 
căldură sau frig extrem, umiditate, vibraţii puternice.  

 Manevraţi produsul cu grijă; şocurile, loviturile sau 
căderea chiar şi de la înălţimi relativ mici pot defecta 
aparatul.  

 În şcoli, ateliere, şcoli de ucenici funcţionarea aparatului 
se face numai sub supravegherea personalului specializat. 

 Dacă produsul este folosit în medii profesionale trebuie 
respectate normele legale privind protecţia la locul de 
muncă în cazul folosirii aparatelor electrice.  

 Nu instalaţi în apropierea produsului aparate cu câmpuri 
electrice sau magnetice puternice, ca de ex. transforma-
toare, motoare, telefoane fără fir, aparate wireless etc., 
deoarece acestea pot influenţa funcţionarea produsului.  

 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. 

 

Baterii  

 Atunci când instalaţi bateriile în aparat aveţi grijă ca 
polaritatea să fie corectă.  

 Extrageţi bateriile atunci când nu folosiţi aparatul o 
perioadă mai lungă de timp, pentru a evita eventualele 
daune create prin scurgerea acizilor din baterii. Bateriile 
defecte sau care curg pot provoca arsuri ale pielii, de 
aceea folosiţi mănuşi de protecţie atunci când manevraţi 
aceste baterii.  

 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. 

 Schimbaţi toate bateriile deodată. Dacă amestecaţi 
bateriile vechi cu cele noi acest lucru poate dăuna 
aparatului prin scurgerea de acizi din baterii.  

 Bateriile nu au voie să fie desfăcute, scurtcircuitate sau 
aruncate în foc. Nu reîncărcaţi bateriile nereîncărcabile. 
Pericol de explozie! 

 

Diverse  

 Operaţiile de reparaţii nu pot fi realizate decât de către 
personal specializa, respectiv atelier service.  

 Dacă aveţi alte întrebări decât cele la care s-a răspuns în 
acest manual de utilizare vă rugăm să vă adresaţi 
departamentului nostru tehnic sau unui specialist. 

 

4. Elementele de control  

 
1. Mufă senzor  
2. Afişare 
3. Tasta unitate de măsură temperatură  
4. Tasta UNITS (unitate de măsură) 
5. Tasta HOLD („înghețare valoare”) 
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6. Întrerupător on/off 
7. Tasta AREA (suprafaţa) 
8. Tasta MAX/MIN 
9. Tasta iluminare de fundal 

 

5. Instalarea/înlocuirea bateriilor  
1. Desfaceţi şurubul capacului compartimentului baterii cu 

ajutorul unei şurubelniţe în cruce şi demontaţi capacul.  
2. Instalaţi în compartiment 3 baterii tip AAA, la polaritatea 

corectă. Respectaţi marcajele de polaritate din interiorul 
compartimentului baterii.  

3. Reînchideţi compartimentul baterii.  
Înlocuiţi bateriile imediat ce pe display apare 
simbolul baterii.  

 

6. Funcţionarea  
Conectarea  
1. Conectaţi senzorul flux de aer la mufa senzor de pe 

anemometru. Respectaţi direcţia corectă de conectare. 
Săgeata de pe senzor trebuie să indice spre partea 
frontală a anemometrului.  

Nu atingeţi paletele anemometrului şi nu introduceţi 
obiecte în orificiile suportului paletelor, căci acestea 
se pot distruge.  

2. Apăsaţi tasta on/off pentru a porni aparatul.  
 

Măsurarea vitezei fluxului de aer 
1. Menţineţi paleta anemometrului în fluxul de aer/gaz de 

măsurat. Fluxul de aer/gaz trebuie să se scurgă în direcţia 
indicată de săgeată. Pe display apare valoarea în metri pe 
secundă (m/s).  

2. Apăsaţi tasta UNITS pentru a modifica unitatea de măsură 
afişată. Puteţi alege între următoarele unităţi de măsură:  
- Picioare pe minut (ft/m) 
- Kilometri pe oră (km/h) 
- Mile pe oră (MPH) 
- Noduri (knots) 

Ultima unitate de măsură utilizată este salvată după 
oprirea anemometrului. După repornire anemome-
trul va folosi aceeaşi unitate de măsură.  

 

Măsurarea debitului de aer 
1. Apăsaţi tasta UNITS până când unitatea afişată se schimbă 

de la picioare cubice pe minut (CFM) la metri cubici pe 
minut (CMM).  

2. Pentru ca anemometrul să poată măsura debitul de aer 
trebuie să introduceţi valoarea corectă pentru suprafaţa 
secţiunii transversale. Menţineţi apăsată tasta AREA; 
după ce aparatul redă 2 bipuri puteţi introduce suprafaţa:  
- Folosiţi tasta UNITS pentru a modifica valoarea poziţiei 

care clipeşte.  
- Folosiţi tasta HOLD pentru a trece la următoarea 

poziţie. 
- Folosiţi tasta MAX/MIN pentru a muta punctul 

zecimal.  
3. Menţineţi apăsată tasta AREA pentru a reveni la modul 

măsurători. Se aud două bipuri care indică faptul că 
suprafaţa a fost setată. Pe ecran apare acum 
măsurătoarea pentru debitul de aer.  
- Dacă sub valoarea măsurată apare unul dintre 

multiplicatori (x10 şi x100), atunci multiplicaţi 
valoarea măsurată cu această cifră pentru a obţine 
valoarea corectă.  

- Anemometrul salvează separat datele suprafaţa 
fluxului de gaz pentru CFM şi CMM. Nu trebuie să 
introduceţi de fiecare dată suprafaţa secţiunii 
transversale dacă aceasta nu se modifică.  

 

Valoarea maximă, minimă şi medie  
1. În timpul măsurătorilor apăsaţi 1x tasta MAX/MIN 

pentru afişarea valorii maxime. Apăsaţi din nou tasta 
pentru afişarea valorii minime. Apăsaţi de 3x pentru 
afişarea valorii medii. Apăsaţi de 4x tasta MAX/MIN 
pentru a reveni la modul măsurători.  

2. Pe ecran apare MAX, MIN şi AVG pentru a indica afişarea 
valorii maxime, minime şi medii. Pe ecran apare REC 
atunci când anemometrul actualizează valorile maxime, 
minime şi medii.  

3. După revenirea în modul normal de măsurare REC este 
reprezentat nemodificat ceea ce indică faptul că valorile 
maxime, minime şi medii sunt actualizate în fundal.  

4. Menţineţi apăsată tasta MAX/MIN pentru a şterge 
valorile maxime, minime şi medii stocate. Se aud 2 bipuri 
şi simbolul REC dispare dacă valorile au fost şterse. 
Repetaţi procedeul descris mai sus pentru a realiza din 
nou măsurarea valorii maxime, minime şi medii.  

 

Măsurarea temperaturii  
Temperatura măsurată apare pe ecran. Apăsaţi tasta pentru 
unitatea de măsură a temperaturii pentru a selecta o altă 
unitate de măsură (°C/°F). Senzorul de temperatură se află în 
senzorul flux de aer.  

 

Funcţia Hold  
1. În timpul măsurătorii apăsaţi tasta HOLD pentru a 

„îngheţa” pe ecran valoarea afişată. Pe ecran apare HOLD.  
2. Apăsaţi din nou tasta HOLD pentru a reactiva 

măsurătoarea.  
Nu puteţi folosi această funcţie decât pentru 
măsurătorile viteza fluxului de aer şi debit de aer. 
Valoarea de temperatură nu poate fi „îngheţată” pe 

ecran.  
 

Iluminarea de fundal  
Apăsaţi tasta iluminarea de fundal pentru a activa, respectiv 
dezactiva iluminarea de fundal.  

 

Oprirea 

 Pentru a opri aparat apăsaţi tasta on/off.  

 Anemometrul se opreşte automat după 15 minute de 
neutilizare. Această funcţie poate fi dezactivată prin 
apăsarea tastei iluminare de fundal în timp ce apăsaţi 
tasta on/off pentru a porni anemometrul. Pe ecran apare 
APO dacă funcţia decuplare automată este dezactivată. 
Funcţia decuplare automată se reactivează la următoarea 
punere în funcţiune a anemometrului. Dacă nu doriţi să 
folosiţi această funcţie atunci trebuie să o dezactivaţi.  

 

7. Întreţinerea şi curăţarea 
 Cu excepţia curăţării ocazionale şi a înlocuirii bateriilor 

aparatul nu are nevoie de întreţinere.  

 Ştergeţi aparatul la exterior cu o cârpă moale şi uscată sau 
cu o perie.  

 Nu folosiţi în nici un caz soluţii agresive de curăţare sau 
soluţii chimice, căci acestea pot ataca carcasa sau cauza 
disfuncţionalităţi.  
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8. Eliminarea deşeurilor 
Reguli generale 
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.  

 

Baterii/baterii reîncărcabile 
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 substan-

ţe 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 periculoa-
se sunt: Cd = cadmiu, Hg = mercur, Pb = plumb. 
Vă puteţi debarasa de bateriile/bateriile reîncărcabile uzate, 
în mod gratuit, la orice punct de colectare din localitatea 
dumneavoastră. 
Vă respectaţi astfel obligaţiile legale şi contribuiţi la 
protejarea mediului înconjurător! 
 

9. Date tehnice  
Tensiune de funcţionare: 3 x 1.5 V/DC, AAA  
Consum de curent: max. 8.3 mA  
Rată de eşantionare: 1x/sec.  
Timp decuplare automată: după cca. 15 min.  
Temperatura de funcţionare: 0 ºC la +50 ºC, < 80 % RH  
Temperatura de depozitare: -10 ºC la +60 ºC, < 80 % RH  
Altitudine de funcţionare: max. 2000 m  
Dimensiuni (l x Î x A): 63 x 160 x 30 mm (anemometru) 
 76 x 160 x 40 mm  (senzor curenţi de aer) 
Greutate: (anemometru) (senzor curenţi de aer) 
 
Unitate de măsură viteza curenţilor de aer  

Domeniu măsurare Rezoluţie    Precizie 
Metri pe secundă 
Picioare pe minute 
Kilometri pe oră 
Mile pe oră 
Noduri  

 
Unitate de măsură debit aer  

  Domeniu măsurare Rezoluţie              Suprafaţa 
Metri cubici pe minut 
 
Picioare cubice pe 
minut 

 
Unitate de măsură temperatură  

 Domeniu măsurare Rezoluţie              Precizie  

 
 

 
 

Declaraţia de conformitate 
Producător: Conrad Electronic SE 
Proprietar licenţă: Conrad Electronic SE 
Adresă: str. Klaus Conrad, D-92240 Hirschau  
 
Declarăm pe propria răspundere că produsul: 
Tip echipament: Anemometru cu elice Voltcraft PL-130 AN 
Cod: 123400 
 
respectă următoarele norme sau ordonanţe: 

 
Titlu şi/sau număr/dată normă sau document 
 
Conform reglementărilor 

 
 

 
Loc şi dată  Producător/Nume şi 

semnătură reprezentant autorizat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notificări legale 
Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a Voltcraft 
(Lindenweg, D-92242 Hirschau). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt 
rezervate. Reproducerea prin orice mijloace, de exemplu prin 
fotocopiere, microfilmare, sau prin introducerea în sisteme 
electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil 
aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar şi parţială, 
este interzisă.  
Aceste instrucţiuni de utilizare reflectă specificaţiile tehnice 
ale produsului la data tipăririi manualului de utilizare. 
Producătorul îşi rezervă dreptul de a opera modificări de 
natură tehnică sau de design fără o înştiinţare prealabilă. 


