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MANUAL DE UTILIZARE 
 

 

TERMOMETRU INFRAROȘU IR 500-8S 
Cod produs: 100983 

Versiune 04/13  

 

1. Domeniu de utilizare  
Termometrul cu infraroșu este un aparat ce măsoară non-
contact temperatura la suprafață. Aparatul determină 
temperatura pe baza energiei infraroșii emisă de un obiect. 
Datorită măsurătorilor non-contact dispozitivul este extrem 
de util în măsurarea temperaturii obiectelor periculoase, greu 
accesibile, în mișcare sau care se află sub tensiune electrică. 
Termometrul nu poate măsura prin suprafețe transparente 
precum sticla, plasticul, apa etc. Termometrul măsoară întot-
deauna temperatura la suprafață. Domeniul de măsurare 
pentru temperatură se înscrie în intervalul -50 până la +500 
°C. Un dispozitiv de țintire cu laser simplifică operația de 
determinare a domeniului măsurat.  
Termometrul cu infraroșu nu are voie să intre în contact 
direct cu temperatura măsurată. Respectați neapărat distan-
ța de siguranță indicată, precum și condițiile ambientale 
permise.  
Nu este permisă utilizarea produsului în domeniul medical 
pentru stabilirea unui diagnostic.  
Alimentarea aparatului cade în sarcina unei baterii de 9 V. Nu 
este permisă utilizarea altei surse de energie electrică.  
Acest produs este realizat conform normelor naționale și 
europene. Din motive legate de siguranță și autorizare (CE) 
nu sunt permise reconfigurarea și/sau modificarea arbitrară a 
produsului. Nu deschideți carcasa produsului cu excepția 
situațiilor în care este nevoie de înlocuirea bateriilor. Orice 
altă întrebuințare, în afara celor menționate deja, duce la 
defectarea produsului; în plus există și pericol de accidentare. 
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. 
Respectați întocmai instrucțiunile de siguranță! 
 

2. Conținut colet 
 Termometru infraroșu 

 Baterie 

 Manual de utilizare  
 

3. Instrucțiuni de siguranță și de pericol 
Citiți în întregime acest manual de utilizare și 
respectați toate instrucțiunile, căci numai în acest fel 
este garantată funcționarea corectă a aparatului. 

a. Persoane/produs 

 În cazul defecțiunilor produse ca urmare a nerespectării 
instrucțiunilor prezentate în acest manual de utilizare se 
pierde dreptul la garanție. Nu ne asumăm responsabi-
litatea pentru daunele ce pot rezulta în aceste situații! 

 Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele materiale sau 
umane ce pot rezulta ca urmare a operării nepotrivite a 
aparatului sau a nerespectării instrucțiunilor de siguranță 

prezentate în manual. În aceste cazuri se pierde dreptul la 
garanție!  

 Aparatele de măsură și accesoriile nu au ce căuta în 
mâinile copiilor. De aceea manifestați atenție deosebită în 
prezența copiilor.  

 Feriți aparatul de acțiunea directă a razelor solare, de 
căldură sau frig extrem, umiditate, vibrații puternice, praf, 
gaze, vapori sau solvenți inflamabili.  

 Nu este permisă realizarea măsurătorilor în condiții 
vitrege de mediu. Prin condiții vitrege de mediu se 
înțelege praf și gaze, vapori sau solvenți inflamabili.  

 Evitați utilizarea aparatului în imediata apropiere a 
câmpurilor magnetice sau electromagnetice puternice 
sau a antenelor de emisie. În caz contrar valorile măsurate 
vor fi eronate. 

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

 Dacă transportați produsul dintr-un spațiu rece într-unul 
cald poate apărea condens, iar acesta poate defecta 
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. 

 Vaporii de apă, praful, fumul și/sau aburii pot influența 
sistemul optic și duce la erori în măsurare. 

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

 Atunci când folosiți unitatea laser orientați fasciculul laser 
în așa fel încât în zona de proiecție să nu se afle persoane; 
de asemenea aveți grijă ca razele reflectate (de ex. de 
obiecte reflectorizante) să nu poată ajunge în zonele în 
care staționează persoane. 

 Emisiile laser pot fi periculoase dacă fasciculul laser sau 
reflexia razelor laser ajung la nivelul ochiului neprotejat. 
De aceea înainte de a începe să folosiți unitatea laser 
informați-vă referitor la normele în vigoare și măsurile de 
siguranță necesare în condițiile utilizării unui laser. 

 Nu priviți niciodată spre un fascicul laser și nu-l orientați 
spre persoane sau animale. Emisiile laser pot duce la 
afecțiuni oculare.  

 Dacă fasciculul laser ajunge în ochi închideți imediat ochii 
și retrageți capul din zona de acțiune a laserului.  

 Dacă ochii sunt iritați din cauza emisiilor laser nu mai aveți 
voie să desfășurați activități relevante din punct de vedere 
al siguranței, ca de ex. lucrul cu mașini, la înălțime mare 
sau în apropierea liniilor de înaltă tensiune. Nu mai 
conduceți mașina până la dispariția iritației oculare. 

 Nu orientați fasciculul laser spre oglinzi sau alte suprafețe 
reflectorizante. Fasciculul reflectat în mod necontrolat ar 
putea ajunge în ochii oamenilor sau animalelor.  

 Nu deschideți niciodată carcasa aparatului. Operațiile de 
setare și întreținere nu pot fi realizate decât de către 
personal specializat, familiarizat cu pericolele asociate. 
Operațiile de setare realizate în mod necorespunzător pot 
avea drept urmare emisii laser periculoase. 
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 Produsul este echipat cu un laser din clasa laser 2. Coletul 
include și un abțibild de avertizare laser în mai multe 
limbi. Lipiți acest abțibild pe aparat.  
ATENȚIE 
EMISII LASER 
NU PRIVIȚI DIRECT SPRE FASCICULUL 
LASER 
DIODĂ CU EMISIE DE LUMINĂ 
Lungime de undă: 
Putere max. de ieșire: 
CLASA LASER 2 
Atenție – dacă folosiți alte echipamente sau alte metode 
decât cele indicate în acest manual poate crește în mod 
periculos gradul de expunere la emisii laser.  

 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. 

 Adresați-vă unui specialist dacă aveți nelămuriri legate de 
funcționarea, siguranța sau conectarea aparatului. 

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

 Acest aparat a părăsit porțile fabricii în stare perfectă de 
funcționare. 

 Pentru a păstra această stare și a garanta operarea sigură 
a aparatului vă rugăm să respectați toate instrucțiunile de 
siguranță incluse în acest manual. Respectați următoarele 
simboluri: 

Simbolul „semnul exclamării în triunghi” indică faptul 
că informația prezentată este importantă, iar 
instrucțiunea trebuie respectată întocmai. 
Simbolul „săgeată” apare atunci când este vorba 
despre sfaturi sau indicații importante în manevrare.  
Acest aparat corespunde normelor CE și îndeplinește 
normele naționale și europene în vigoare.  

 
b. Baterii/acumulatori  
Extrageți bateriile/acumulatoarele atunci când nu folosiți 
aparatul o perioadă mai lungă de timp, pentru a evita eventu-
alele daune create prin scurgerea acizilor din baterii/acumu-
latoare. Bateriile/acumulatoarele defecte sau care curg pot 
provoca arsuri ale pielii, de aceea folosiți mănuși de protecție 
atunci când manevrați aceste baterii/acumulatoare.  
Țineți bateriile/acumulatoarele departe de mâinile copiilor. 
Nu lăsați bateriile/acumulatoarele la întâmplare, căci există 
pericolul să fie înghițite de către copii sau animale domestice. 
Dacă se întâmplă acest lucru mergeți imediat la medic. 
Bateriile nu trebuie desfăcute, scurtcircuitate sau aruncate în 
foc. Nu reîncărcați bateriile nereîncărcabile. Pericol explozie! 
 

4. Denumirea părților componente 

 

1 Compartiment baterii rabatabil 
2 Tastă pentru laser și iluminare ecran 
3 Tasta MAX/MIN 
4 Ecran iluminat  

A Afișare valori minime/maxime 
B Afișare valoare măsurată 
C Afișare SCAN pentru măsurătoare activă 
D Afișare HOLD pentru pauză măsurători 
E Afișare atenționare laser pentru emisie laser activă 
F Afișare grad de emisie setat fix (0,95) 
G Afișare unitate presetată măsurare temperatură 

(°C/°F) 
H Indicator baterie  

5 Tasta măsurători 
6 Tasta comutare unitate de măsură temperatură (°C/°F) 
7 Orificiu măsurători 
8 Laser  

 

5. Instalarea/înlocuirea bateriei 
La prima punere în funcțiune a aparatului trebuie să 
introduceți bateria în aparat. Glisați capacul compartimentu-
lui baterii (1) în jos pentru a-l deschide. 
Dacă doriți să înlocuiți bateria extrageți bateria descărcată 
din compartiment și instalați una nouă de același tip, la polari-
tatea corectă. Clema bateriei permite numai conectarea 
bateriei la polaritatea corectă. Nu aplicați forța atunci când 
instalați bateria. 
Reînchideți compartimentul baterii prin rabatarea capacului 
(1). Aveți grijă să nu prindeți cablul.  
Înlocuiți bateria dacă pe ecran apare simbolul baterii (4H).  

 

6. Funcționarea 
a. Modul de funcționare 
Termometrul cu infraroșu IR măsoară temperatura la 
suprafața unui obiect. Senzorul produsului determină emisia 
de căldură a obiectului și convertește această informație într-
o valoare de temperatură.  
Gradul de emisie este o valoare folosită pentru a descrie 
caracteristica de emisie de energie a unui material. Cu cât 
această valoare este mai mare, cu atât mai mare este 
capacitatea materialului de a emite radiații. 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 la măsurarea suprafețelor metalice-
strălucitoare trebuie aplicat un strat de culoare negru mat sau 
bandă adezivă mat.  
b. Optica măsurători IR – raportul distanță măsurători – 

suprafață măsurată 
(D:S = distanță măsurători: suprafață măsurători) 
Pentru a obține rezultate precise ale măsurătorilor este 
nevoie ca obiectul măsurat să fie mai mare decât spotul 
măsurători IR al termometrului. Temperatura măsurată este 
valoarea medie pentru suprafața măsurată. 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 să fie de cel puțin 
două ori mai mare decât spotul măsurători.  
Cel mai mic diametru măsurători se obține în fața orificiului 
măsurători. Valoarea diametrului este de 14 mm. Păstrați o 
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distanță suficientă pentru a evita erorile în măsurare cauzate 
de încălzirea termometrului IR.  
Exemplu: pentru o distanță de 400 mm diametrul măsurători 
este de 50 mm.  

 
 
c. Laser 
Laserul este activ la măsurători, în 
funcție de presetare. Dacă laserul este 
activat și se apasă pe butonul măsură-
tori, atunci pe ecran apare un simbol de 
avertizare (4E). Nu priviți niciodată în 
timpul măsurătorilor spre orificiul 
laserului și orificiul măsurătorilor (7 și 8).  
Laserul marchează punctul central al suprafeței măsurători, 
deplasat cu 13 mm în jos.  
 
d. Măsurători 
Orientați în plan vertical orificiul măsurători (7) spre obiectul 
de măsurat. Obiectul de măsurat nu trebuie să fie mai mic 
decât spotul măsurători IR al aparatului. 
Apăsați și mențineți apăsată tasta măsurători (5). Pe ecran 
apare valoarea măsurată (4B). Valoarea măsurată afișată 
reprezintă valoarea medie pentru temperatura la suprafață a 
spotului măsurători IR. În timpul măsurătorii pe ecran apare 
SCAN (4C).  
După eliberarea tastei măsurători (5) se păstrează pe ecran 
încă timp de cca. 8 secunde ultima valoare măsurată. 
Totodată apare simbolul HOLD (4D).  
La cca. 8 secunde de la eliberarea tastei măsurători (5) 
aparatul se oprește automat.  
Pe ecran apare „- - -„ dacă se depășește domeniul de măsură 
al temperaturii. 
Pentru a determina poziția cea mai caldă/rece a obiectului 
măsurat țineți apăsată tasta măsurători (5) și mișcați aparatul 
astfel încât să acopere suprafața obiectului de măsurat. În 
funcție de presetare cu tasta MAX/MIN (3) se afișează în stân-
ga jos valoarea maximă, respectiv minimă de temperatură.  

Suprafețele lucioase falsifică rezultatul măsurat în cazul 
măsurătorilor IR. Pentru compensare puteți acoperi 
suprafețele strălucitoare cu bandă adezivă sau vopsea 
negru mat. Aparatul nu poate măsura prin suprafețe 
transparente, ca de ex. sticla. În acest caz aparatul va 
măsura temperatura la suprafața sticlei.  

Măsurătorile prelungite ale temperaturilor înalte realizate la 
distanțe mici de măsurare duc la încălzirea aparatului de 
măsură și astfel la erori în măsurare. Pentru a se obține valori 
precise în măsurători țineți cont de următoarea regulă: cu cât 
temperatura este mai mare, cu atât mai mare trebuie să fie 
distanța măsurători și mai mică durata măsurătorilor.  
 
e. Funcții speciale 
În timpul funcționării termometrului IR puteți activa, dezac-
tiva sau schimba anumite funcții. Pentru a selecta funcțiile 
trebuie să porniți aparatul. În acest sens apăsați tasta 

măsurători cca. 1 secundă. Schimbarea funcțiilor este posibilă 
în modul măsurători și în pauza măsurătorilor.  
 

Afișare MAX/MIN 
Apăsați tasta MAX/MIN (3). La fiecare apăsare a tastei se 
modifică afișarea (4A) pe ecran.  
 

Unitate de măsură °C/°F 
Apăsați tasta °C/°F (6). La fiecare apăsare a tastei se modifică 
afișarea (4G) pe ecran.  
 

Laser/iluminare display 
În mod normal iluminarea displayului și laserul sunt active. 
Pentru a activa sau dezactiva aceste funcții apăsați tasta cu 
simbolul lumină/laser (2). La fiecare apăsare a tastei funcțiile 
se activează și se dezactivează. 
Laser on, lumină on – laser off, lumină on – laser off, lumină 
off – laser on, lumină off – laser on, lumină on etc.  
 

7. Întreținerea și curățarea  
Termometrul cu infraroșu nu are nevoie de întreținere cu 
excepția curățării sale ocazionale și a înlocuirii bateriilor. 
Respectați instrucțiunile de siguranță înainte de începe să 
curățați aparatul de măsură.  
 

a. Curățarea lentilei  
Îndepărtați particulele de murdărie cu aer comprimat, iar 
apoi ștergeți restul depunerilor 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 depunerilor de grăsime puteți umezi cârpa 
folosind apă sau o soluție de curățat ochelari. Nu folosiți 
soluții de curățare pe bază de acizi, alcool sau alte substanțe 
și nici lavete cu suprafață dură, care lasă scame. Evitați 
aplicarea forței atunci când curățați obiectivul.  
 

b. Curățarea carcasei  
Nu folosiți în nici un caz soluții agresive de curățare, soluții pe 
bază de alcool, benzină sau alte substanțe chimice, căci 
acestea pot dăuna carcasei sau chiar funcționalității 
produsului. În plus vaporii rezultați sunt inflamabili și 
dăunători sănătății. Nu folosiți nici unelte ascuțite, 
șurubelnițe, perii metalice sau alte obiecte similare.  
Pentru curățarea carcasei folosiți o cârpă ușor umezită, 
antistatică, curată și care nu lasă scame.  

 

8. 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 
împreună cu deșeurile menajere este interzisă! 
Bateriile/bateriile reîncărcabile care conțin substanțe 
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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! 

 

9. Date tehnice  
Tensiune de funcționare 9 V/DC (baterie 9 V) 
Timp de răspuns  <1 s 
Spectru IR  6 - 14 μm 
Grad emisivitate  0,95 fix 
Rezoluție  0,1 °C 
Optică IR măsurători  8:1 
Laser, putere <1 mW, clasa laser 2, lungime de 

undă 630 – 670 nm 
Temperatură funcționare  0 la +50 °C 
Umiditate funcționare  10 la 90 % umiditate relativă 
Temperatură depozitare  -20 la +60 °C 
Umiditate depozitare  80 % umiditate relativă 
Greutate   130 g 
Dimensiuni (l x Î x A)  43 x 146 x 92 mm 

 
Precizie (temperatură ambientală 18 - 28 °C, grad emisivitate 
0,95): 

Domeniu temperatură Precizie 

-50 la 0 °C ± 5 °C 

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

 

Gradele de emisivitate pentru diverse suprafețe  
Gradele de emisivitate prezentate în tabel reprezintă doar 
valori aproximative. Gradul de emisivitate al unui obiect 
poate fi influențat de diverși parametri, precum forma 
geometrică sau calitatea suprafeței.  
Aparatul de măsură are un grad de emisivitate fix de 0,95. 
Această valoare este potrivită pentru majoritatea 
materialelor ne-metalice. Metoda de măsurători IR este 
parțial adecvată pentru metalele în stare brută și necesită 
prelucrarea specială a suprafeței (de ex. bandă izolatoare 
mată etc.).  
 

Suprafață Grad de emisivitate 

Aluminiu, neizolat  0.04 

Asfalt 0.90 – 0.98 

Beton 0.94 

Gheață 0.96 – 0.98 

Oxid de fier 0.78 – 0.82 

Ghips 0.80 – 0.90 

Sticlă/ceramică 0.92 – 0.94 

Cauciuc (negru) 0.94 

Lemn 0.94 

Vopsea (mat) 0.97 

Alimente 0.93 – 0.98 

Pielea umană 0.98 

Plastic 0.94 

Hârtie 0.97 

Nisip 0.90 

Textile 0.90 

Apă 0.92 – 0.96 

Cărămidă, tencuială 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 IR VOLTCRAFT 500-8S 
Cod produs: 100983 
 
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-
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