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MANUAL DE UTILIZARE 

 

TERMOMETRU CU INFRAROȘU 
IR 500-10S 

Cod produs: 100962 
Versiune 01/13 

 

Domeniu de utilizare 
Termometrul cu infraroșu este un aparat de măsură ce 
măsoară temperatura fără contact. Aparatul determină 
temperatura pe baza energiei infraroșii emisă de un obiect, 
precum și pe baza gradului de emisie al obiectului. 
Dispozitivul este extrem de util în măsurarea temperaturii 
obiectelor fierbinți, greu accesibile sau în mișcare. 
Termometrul măsoară temperatura la suprafața unui obiect. 
Termometrul nu poate măsura prin suprafețe transparente 
precum sticla sau plasticul. Domeniul de măsurare pentru 
temperatură se înscrie în intervalul -50 până la +500 ˘C. 
Alimentarea cade în sarcina unei baterii de 9 V.  
Acest produs este realizat conform directivelor naționale și 
europene în vigoare. Toate denumirile și descrierile produ-
sului incluse în acest manual reprezintă bunuri ale producă-
torului. Toate drepturile rezervate.  
Din motive legate de siguranță și autorizare (CE) nu sunt 
permise reconfigurarea și/sau modificarea arbitrară a 
produsului. Orice altă întrebuințare, în afara celor menționa-
te deja, duce la defectarea produsului; în plus există și alte 
pericole, precum incendiu, scurtcircuitare, electrocutare etc. 
Aparatul nu are voie să fie modificat sau reconfigurat. 
Respectați întocmai instrucțiunile de siguranță! Vă rugăm 
citiți în întregime manualul înainte de a începe să utilizați 
produsul. Păstrați manualul pentru consultări ulterioare. 
Înmânați acest manual și altor persoane, cărora le puneți la 
dispoziție produsul. 
 

Conținut colet 
 Termometru 

 Baterie 

 Husă protecție 
 

Instrucțiuni de siguranță  
Citiți în întregime acest manual de utilizare și respec-
tați toate instrucțiunile, în special cele de siguranță. 
Dacă nu urmați întocmai informațiile referitoare la 
manevrarea aparatului și instrucțiunile de siguranță 
nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele 
materiale/umane ce pot rezulta. În plus se pierde 
dreptul la garanție.  

a. Persoane/Produs 
 Produsul nu este o jucărie. Păstrați aparatul în afara razei 

de acțiune a copiilor sau animalelor de companie. 

 Materialele folosite la împachetarea produsului nu pot fi 
lăsate la voia întâmplării, căci acestea pot deveni 
periculoase pentru copii. 

 Feriți aparatul de contactul direct cu razele soarelui, 
căldură sau frig extrem, umiditate, vibrații puternice, 
praf, gaze inflamabile, vapori sau solvenți.  

 Nu supuneți aparatul la solicitări mecanice prea 
puternice. 

 Dacă observați că aparatul nu mai poate fi funcționa în 
siguranță, deconectați-l și asigurați-vă că nu mai poate fi 
operat.  

 Aparatul nu mai poate fi folosit în siguranță dacă: 
- prezintă daune evidente 
- nu mai funcționează 
- produsul a fost depozitat în condiții improprii o 
perioadă mai lungă de timp sau 
- produsul a fost transportat în condiții improprii 

 Manevrați produsul cu grijă; șocurile, loviturile sau 
căderea chiar și de la înălțimi mici pot defecta aparatul.  

 Feriți produsul de câmpuri electromagnetice, umiditate 
foarte mare sau lichide. Dacă aparatul este folosit în 
exterior trebuie să fie respectate anumite condiții meteo, 
respectiv numai dacă se utilizează și dispozitive adecvate 
de protecție.  

 Vaporii de apă, praful, fumul și/sau vaporii pot influența 
sistemul optic al termometrului și de aceea pot duce la 
rezultate măsurate incorecte.  

 La utilizarea unității laser ghidați raza laser în așa fel încât 
în zona de proiecție să nu se afle nicio persoană, iar 
razele reflectate accidental (de ex. de către obiecte) să 
nu ajungă în zone în care staționează persoane.  

 Razele laser pot fi periculoase dacă laserul sau reflexia 
razei laser atinge ochiul neprotejat. Înainte de a începe 
să utilizați unitatea laser informați-vă referitor la 
normele legale și măsurile de protecție valabile în țara 
dvs. legate de utilizarea unui asemenea dispozitiv.  

 Nu priviți spre raza laser și nu o îndreptați niciodată spre 
animale sau oameni. Radiația laser poate deteriora 
țesutul ocular.  

 Dacă raza laser ajunge în ochi închideți imediat ochii și 
mutați capul din zona de radiație laser.  

 Dacă ochii dvs. au fost iritați de radiația laser evitați să 
mai desfășurați activități care necesită concentrare, 
precum lucrul cu echipamente, la mare înălțime sau în 
apropierea liniilor de înaltă tensiune. Nu mai conduceți 
mașina până la diminuarea iritației oculare. 

 Nu orientați niciodată raza laser spre oglinzi sau 
suprafețe reflectorizante. Raza reflectată nu poate fi 
controlată și ar putea ajunge la animale sau persoane.  

 Nu deschideți niciodată aparatul. Operațiile de reglare 
sau întreținere pot fi realizate numai de către specialiști, 
familiarizați cu pericolele asociate. Operațiile de reglare 
necorespunzătoare pot duce la periculoase radiații laser. 

 Produsul este echipat cu laser clasa 2. Coletul include 
plăcuța cu informații despre laser scrise în mai multe 
limbi. 

 
 Atenție – dacă nu se respectă instrucțiunile de utilizare 

incluse în acest manual sau se folosesc alte metode de 
utilizare atunci pot apărea situații periculoase de 
expunere la radiații laser. 

 Dacă transportați produsul dintr-un spațiu rece într-unul 
cald poate apărea condens, iar acesta poate defecta 
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aparatul; în plus în aceste condiții există și pericolul 
electrocutării! De aceea lăsați aparatul la temperatura 
camerei, uneori chiar mai multe ore, înainte de a-l folosi. 

 Dacă produsul este folosit în medii profesionale trebuie 
respectate normele legale privind protecția la locul de 
muncă în cazul folosirii aparatelor electrice. În școli, 
ateliere, școli de ucenici funcționarea aparatului se face 
numai sub supravegherea personalului specializat. 

 

b. Baterii/Acumulatori 
 Atunci când instalați bateriile/acumulatorii în aparat 

aveți grijă ca polaritatea să fie corectă.  

 Extrageți bateriile/acumulatorii atunci când nu folosiți 
aparatul o perioadă mai lungă de timp, pentru a evita 
eventualele daune create prin curgerea bateriilor/ 
acumulatorilor. Bateriile/acumulatorii defecți sau care 
curg pot provoca arsuri ale pielii, de aceea folosiți mănuși 
de protecție atunci când manevrați aceste baterii/ 
acumulatori.  

 Țineți bateriile/acumulatorii departe de mâinile copiilor. 
Nu lăsați bateriile/acumulatorii la întâmplare, căci aces-
tea pot fi înghițite de către copii sau animale de casă. 
Dacă se întâmplă acest lucru mergeți imediat la medic. 

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

 

c. Diverse 
 Adresați-vă unui specialist dacă aveți nelămuriri legate 

de funcționarea, siguranța sau conectarea aparatului. 

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

 Întreținerea, operațiile de ajustare și de reparații nu pot 
fi realizate decât de către personal specializat. 

 

Elementele de control 

 
1 Ecran 
2 Tasta UP 
3 Tasta Laser/Iluminare de fundal 
4 Mâner 
5 Compartiment baterii 
6 Tasta MODE 
7 Tasta Măsurători 
8 Tasta DOWN 
9 Orificiu ieșire laser 
10 Orificiu măsurători 
11 SCAN, afișare măsurători 
12 HOLD, afișarea de scurtă durată a valorii măsurate 
13 Afișare MAX 
14 Afișare grad emisie 
15 Afișare pereche 
16 Afișare BIP 
17 Afișare SET HIGH (alarmă) 

18 Valoare măsurată 
19 Afișare MIN 
20 Unitate de măsură (°C sau °F) 
21 Simbol baterie descărcată  

 

Instalarea/înlocuirea bateriei 
Înlocuiți bateria atunci când pe ecran apare simbolul baterie 
descărcată.  
1. Basculați capacul compartimentului baterii pentru a-l 

deschide. 
2. Demontați bateria uzată și instalați o baterie nouă de 

același tip la polaritatea corectă. Clema bateriei este 
așezată în așa fel încât bateria nu poate fi instalată decât 
la polaritatea corectă. Nu folosiți forța atunci când 
instalați bateria.  

3. Închideți compartimentul baterii rabatând capacul. Aveți 
grijă să nu prindeți cablul din greșeală.  

 

Funcționarea  
a. Principiul de funcționare  
Termometrele cu infraroșu măsoară temperatura la 
suprafața unui obiect. Senzorul termometrului determină 
căldură emisă, reflectată și generată de obiect și transformă 
această informație într-o valoare de temperatură. 
Gradul de emisie este o valoare folosită pentru a descrie 
caracteristica de emisie a unui material. Cu cât această 
valoare este mai mare, cu atât mai mare este capacitatea 
unui material de a emite. Multe materiale organice și 
suprafețe au un grad de emisie de cca. 0,95. Suprafețele 
metalice sau materialele strălucitoare au un grad mic de 
emisie și de aceea valorile măsurate sunt imprecise. Din 
acest motiv termometrul oferă posibilitatea de reglare a 
gradului de emisie.  
 

b. Măsurătorile  
1. Orientați orificiul măsurători (10) spre obiectul măsurat 

(poziția optimă este cea verticală). Obiectul măsurat nu 
trebuie să fie mai mic decât spotul măsurători IR al 
termometrului. 

2. Apăsați tasta măsurători (7) și mențineți-o apăsată. Pe 
ecran se afișează valoarea măsurată (18). Această 
valoare reprezintă temperatură medie la suprafața 
spotului măsurători IR. În timpul măsurătorilor pe ecran 
apare SCAN (11). 

3. După ce eliberați tasta măsurători (7) ultima valoare 
măsurată rămâne pe ecran cca. 7 sec. Totodată pe ecran 
apare HOLD (12). 

4. La cca. 7 secunde de la eliberarea tastei măsurători (7) 
aparatul se decuplează automat.  

5. Dacă domeniul de măsurare al temperaturii este depășit 
pe ecran apare „---”.  

a. Pentru a determina locul cel mai cald al obiectului 
măsurat trebuie să scanați sistematic obiectul măsurat 
cu mișcări în zig-zag ținând apăsată tasta măsurători (7) 
până ce găsiți locul cel mai cald. Temperatura maximă 
măsurată este afișată în dreapta sus pe ecran (dacă 
funcția Max a fost activată).  

b. Pentru a obține valori măsurate precise trebuie să 
ajustați termometrul cu infraroșu la temperatura 
ambientală. Dacă schimbați locul de măsurare reajustați 
termometrul la noua temperatură ambientală.  
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c. Suprafețele strălucitoare falsifică rezultatul măsurat. 
Pentru a compensa puteți acoperi suprafețele 
strălucitoare cu bandă adezivă sau cu vopsea mată. 
Aparatul nu poate măsura prin suprafețe transparente, 
precum de ex. sticla. În acest caz termometrul măsoară 
suprafața la temperatura sticlei.  

d. Măsurătorile prelungite ale unor temperaturi înalte în 
condițiile unei distanțe mici de măsurare duc la încălzirea 
aparatului, ceea ce determină erori în măsurare. Pentru a 
obține rezultate precise urmați regula: cu cât 
temperatura este mai mare, cu atât mai mare trebuie să 
fie distanța de măsurare și cu atât mai scurtă durata 
măsurători.  
 

c. Dimensiunea spotului măsurători IR – raportul 
distanță măsurători – spot 

Pentru a obține rezultate măsurători precise este nevoie ca 
obiectul măsurat să fie mai mare decât spotul măsurători IR 
al termometrului. Temperatura măsurată este valoarea 
medie a suprafeței măsurate. Cu cât obiectul măsurat este 
mai mic, cu atât mai mică trebuie să fie distanța până la 
termometrul cu infraroșu. Dimensiunile precise pentru 
spotul măsurători pot fi preluate din diagrama de mai jos. 
Diagrama este imprimată și pe aparat. Pentru măsurători 
precise este nevoie ca obiectul măsurat trebuie să fie cel 
puțin de două ori mai mare decât spotul măsurători.  

 
 

d. Laser  
Laserul poate fi activat sau dezactivat. Porniți termometrul 
apăsând tasta măsurători (7). Apăsați tasta Laser/Iluminare 
de fundal (3). Atunci când laserul este activat pe ecran apare 
simbolul laser (triunghi cu simbol radiație). Pentru dezactiva-
rea laserului apăsați tasta Laser/Iluminare de fundal (3) de 
mai multe ori până la dispariția simbolului laser.  

 

e. Iluminare de fundal  
Cu tasta Laser/Iluminare de fundal (3) puteți activa sau 
dezactiva iluminarea de fundal a ecranului, dacă 
termometrul este pornit. Apăsați tasta de mai multe ori 
până ce iluminarea de fundal este activată sau dezactivată.  
 

Meniul setări  
Produsul este echipat cu meniul setări. Pentru a ajunge la 
meniu apăsați și mențineți apăsată tasta MODE (6) cu 
termometrul pornit până ce pe ecran clipește gradul de 
emisie. Apăsați tasta MODE de mai multe ori până la apariția 
funcției de setare dorită din meniu. Valoarea din meniul 
setări se modifică cu tasta UP (2) și DOWN (8). Confirmați 
valoarea cu tasta măsurători (7) sau apăsați tasta MODE (6) 
pentru a ajunge la următoarea opțiune de setare. După ce 
opriți termometrul valoarea setată este stocată.  

a. Măsurători min/max 
În afișarea dublă (15) termometrul poate indica valoarea 
maximă (MAX) sau minimă (MIN) de temperatură ce apare 

în timpul măsurătorii. În meniul setări apăsați tasta MODE 
(6) până ce simbolul MIN (19) sau MAX (13) clipește. Cu 
tasta UP (2) și tasta DOWN (8) selectați tipul de afișare (MIN 
sau MAX) pentru afișarea dublă (15).  
 

b. Modificarea unității de măsură ˘C/°F 
În meniul setări apăsați tasta MODE (6) de atâtea ori până ce 
pe ecran clipește unitatea de măsură (20). Cu tasta UP (2) și 
tasta DOWN (8) puteți comuta unitatea de măsură de la °C la 
°F.  
 

c. Setarea gradului de emisie 
Aparatul de măsură este echipat cu posibilitatea de setare a 
gradului de emisie. În acest fel puteți măsura cu precizie 
diferite materiale și suprafețe. 
Apăsați în meniul setări tasta MODE (6) până ce pe ecran 
clipește simbolul pentru gradul de emisie (14). Cu tasta UP 
(2) și tasta DOWN (8) puteți ajusta gradul de emisie de la 
0,10 la 1,00 în funcție de obiectul măsurat.  

La capitolul ”Date tehnice” veți găsi un tabel cu 
materiale și gradele lor de emisie. Multe materiale 
organice posedă un grad de emisie de 0,95. De aceea 
setarea din fabricație pentru gradul de emisie este de 
0,95. Determinarea gradului de emisie al unei suprafețe 
poate fi realizată cu ajutorul unui termometru uzual cu 
senzor special pentru suprafețe. Măsurați temperatura 
suprafeței de măsurat folosind un termometru obișnuit. 
Modificați gradul de emisie al termometrului infraroșu 
până ce valoarea măsurată (18) corespunde cu valoarea 
măsurătorii tradiționale a suprafeței. Această metodă 
este necesară numai pentru măsurători ultra precise.  

 

d. Funcția alarmă  
Aparatul de măsură este echipat cu funcția alarmă la 
depășirea unei valori de temperatură setate. Alarma este 
acustică (bip) și vizuală (clipirea în roșu a iluminării de 
fundal). Datorită acestei funcții aparatul este ideal pentru 
operații precum control etc. Alarma se declanșează la 
depășirea valorii setate pentru alarmă.  
În meniul setări apăsați tasta MODE (6) până ce pe ecran 
clipește simbolul pentru alarmă SET HIGH (17), iar pe ecran 
este afișată o valoare de temperatură. Valoarea pentru 
alarmă poate fi setată cu tastele UP (2) și DOWN (8). La 
depășirea acestei valori se declanșează alarma.  
Alarma acustică (bip) poate fi dezactivată. În meniul setări 
apăsați tasta MODE (6) până ce pe ecran clipește simbolul 
pentru alarma vizuală (16). Valoarea de alarmă poate fi 
activată sau dezactivată cu tasta UP (2) și DOWN (8).  

 

Întreținere și curățare 
a. Curățarea obiectivului 
Îndepărtați particulele cu aer comprimat, iar apoi ștergeți 
depunerile cu o perie fină. Curățați suprafața cu o lavetă 
pentru lentile sau cu o cârpă curată, moale și care nu lasă 
scame. Pentru curățarea amprentelor digitale și a depunerile 
de grăsime puteți umezi cârpa cu apă sau o soluție de 
curățat ochelari. Nu folosiți soluții de curățare pe bază de 
acizi, alcool sau alte substanțe și nicio lavetă cu suprafață 
dură, care lasă scame. Evitați aplicarea forței atunci când 
curățați obiectivul.  
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b. Curățarea carcasei 
Pentru curățarea carcasei folosiți o cârpă umedă. Uscați 
carcasa după curățare. Nu folosiți soluții abrazive sau 
solvenți.  

 

c. Husa de protecție  
După utilizare depozitați termometrul în husa de protecție. 
Husa protejează aparatul de praf, mizerie și daune.  

 

Eliminarea deșeurilor 
Reguli generale 
În scopul ocrotirii și îmbunătățirii calității mediului 
înconjurător, al protejării sănătății omului și al utilizării 
resurselor naturale cu prudență și în mod rațional, 
consumatorul este solicitat să predea produsul devenit 
inutilizabil la orice punct de colectare și reciclare din 
localitatea de domiciliu, conform reglementărilor legale. 

Logo-ul reprezentând o pubelă cu roți barată cu 
două linii în formă de X indică faptul că produsul 
face obiectul unei colectări separate, la un centru de 
colectare și reciclare a produselor electronice și nu 
împreună cu gunoiul menajer.  

 

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

Date tehnice  
Tensiune de funcționare  9 V/DC (baterie 9 V) 
Timp de răspuns  <1 sec. 
Spectru    6 – 14 μm 
Grad de emisie   0,1 - 1,00 reglabil 
Rezoluție  0,1 °C 
Spot măsurători IR IR 10:1 
Laser   randament <1 mW, clasă laser 2 

lungime de undă 630 – 670 nm 
Temperatură funcționare 0 - +50 °C 
Umiditate funcționare 10 - 90 % rF 
Temperatură depozitare -10 - +60 °C 
Umiditate depozitare 10 - 80 % rF 
Greutate  180 g 
Dimensiuni (l x Î x A) 42 x 160 x 82 mm 
Precizie (la temperatură ambientală 23 – 25 °C, grad emisie 
0,95): 
 

Domeniu temperatură Precizie 

-50 la 0 °C ± 5 °C 

0 la +500 °C ±3 % din valoarea măsurată sau 
± 3 °C 

 

a. Grade de emisie pentru diferite suprafețe  
Gradele de emisie din tabelul de mai jos reprezintă doar 
valori aproximative. Gradul de emisie al unui obiect poate fi 
influențat de diferiți parametrii, precum geometrie sau 
calitatea suprafeței.  

Suprafață Grad de emisie 

Asfalt 0.90 – 0.98 

Beton 0.94 

Gheață 0.96 – 0.98 

Oxid de fier 0.78 – 0.82 

Pământ-humus 0.92 – 0.96 

Ghips 0.80 – 0.90 

Sticlă/ceramică 0.90 – 0.95 

Cauciuc (negru) 0.94 

Vopsea 0.80 – 0.9 

Vopsea (mat) 0.97 

Pielea umană 0.98 

Mortar 0.89 – 0.9 

Hârtie 0.70 – 0.94 

Plastic 0.85 – 0.95 

Nisip 0.90 

Textile 0.90 

Apă 0.92 – 0.96 

Cărămidă 0.93 – 0.96 

 
 

Declarație de conformitate 
 
Producător:   Conrad Electronic SE 
Proprietar licență: Conrad Electronic SE 
Adresă:    str. Klaus Conrad, 

D-92240 Hirschau, Germania 
 

Declarăm pe propria răspundere că produsul: 
Tip echipament:   Termometru cu infraroșu Voltcraft 10S 
Cod produs: 100962 
 

este în conformitate cu următoarele directive, norme 
și/sau regulamente: 
EN 60825-1: 2007; 
Directiva EMC 2004/108/EC 
EN61326-1: 2006; 
EN61326-2-1: 2006; 
Directiva RoHS 2002/95/EC 
 

Marcaj CE pe produs 
 
 

 

Hirschau, 29.10. 2012 
Loc și dată 

 
 
 
 

Producător/Nume și semnătură reprezentant autorizat 
 
 
Aceste instrucțiuni de utilizare sunt o publicație a German Electronics SRL 
(str. Cuza Vodă nr.61/A, Oradea, România) și Conrad Electronic SE (Klaus-
Conrad 1, D-92240 Hirschau, Germania). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate.  
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