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OXIGENOMETRU DO-100 
Cod produs: 101140 

Versiune 12/08 

 

MANUAL DE UTILIZARE 
 

 
Introducere 
 

Stimate client, 
Ați luat o decizie foarte bună cumpărând acest produs Voltcraft® și pentru aceasta vă mulțumim. 
Ați achiziționat un produs de calitate superioară aparținând unui brand care se distinge prin competența tehnică, performanța 
extraordinară și inovația permanentă în domeniul instrumentelor de măsură și al tehnologiilor de încărcare și de rețea. 
Produsele care aparțin brandului Voltcraft® oferă soluții optime și satisfac chiar și cele mai exigente cerințe ale pasionaților de 
bricolaj sau ale utilizatorilor profesioniști. Și încă ceva: Voltcraft® vă oferă o tehnologie fiabilă susținută de un raport calitate-preț 
deosebit de avantajos. Acesta este motivul pentru care suntem absolut siguri că primul dumneavoastră contact cu produsele 
Voltcraft® va marca, în același timp, începutul unei cooperări profitabile pe termen lung. 
Vă dorim să vă bucurați din plin de noul dumneavoastră produs Voltcraft®! 
 

Acest produs a fost construit conform stadiului actual al tehnicii și îndeplinește cerințele tuturor directivelor europene și naționale 
în vigoare. Conformitatea sa a fost certificată, iar declarațiile și documentele justificative sunt deținute de către producător.  
 

Descrierea produsului 
 

Cu acest aparat de măsură veți putea determina simplu și confortabil conținutul de oxigen din lichide. Conținutul de oxigen este 
indicat în miligrame pe litru (mg/l). Simultan pe display apare și temperatura lichidului măsurat. Din motive legate de calibrare 
aparatul DO-100 poate afișa și conținutul de oxigen din aer în %/O2. Aparatul dispune de funcția hold pentru „înghețarea” pe 
display a valorii măsurate actual, precum și de funcția înregistrarea valorilor MIN/MAX. Datorită interfeței RS-232 valorile 
măsurate pot fi transferate spre un PC, unde pot fi prelucrate în continuare. În scopul de a proteja rezervele de energie ale bateriei 
DO-100 dispune de funcția decuplare automată (auto-power-off), care se activează dacă timp de 10 minute nu este apăsată nicio 
tastă.  
Domeniile de utilizare ale aparatului includ aplicațiile casnice, precum și aplicații legate de iazuri, bazine de înot, laboratoare foto, 
școli, grădini etc.  
 

Destinația de utilizare 
 

Măsurarea conținutului de oxigen în intervalul 0 – 20 mg/l în lichide neinflamabile, respectiv necorozive și care nu se află sub 
tensiune, cu afișarea simultană a temperaturii lichidului. 
Utilizarea aparatului de măsură este permisă numai în medii uscate. De aceea evitați neapărat contactul aparatului cu umiditatea. 
Pentru alimentarea aparatului folosiți numai o baterie de 9 V.  
Este interzisă utilizarea aparatului în condiții vitrege de mediu. Prin condiții vitrege de mediu se înțelege: praf și gaze, vapori sau 
solvenți inflamabili, furtună sau condiții de furtună, precum câmpuri electrostatice puternice etc.  
 

Orice altă întrebuințare, în afara celor menționate deja, duce la defectarea produsului; în plus există și alte pericole, 
precum incendiu, scurtcircuitare, electrocutare etc. Nu sunt permise deschiderea, reconfigurarea și/sau modificarea 
arbitrară a produsului. 

 

Conținut colet 
 

 DO-100 

 Electrod măsurători 

 2 capete de schimb electrod 

 Manual de utilizare  
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Instrucțiuni de siguranță și avertizare 
 

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 și 
de pericol incluse în acest manual.  
Aparatele de măsură nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor! 
Dacă produsul este folosit în medii profesionale trebuie respectate normele legale privind protecția la locul de muncă în cazul 
folosirii aparatelor electrice. Înainte de orice măsurătoare verificați electrodul de măsurare pentru a descoperi eventuale daune! 
Perceptibilitatea ecranului optic poate fi influențată negativ în condiții de lumină nefavorabile, de ex. în lumină solară.  
Dacă aparatul de măsură este modificat mecanic (deformare) sau electric (reconfigurare) se pierde dreptul la garanție! 
Manifestați atenție sporită în manipularea lichidelor inflamabile sau corozive. Purtați mănuși, ochelari și șorț de protecție. 
Măsurați numai în medii bine aerisite. 
Mențineți numai capul senzorului în lichidul de măsurat. Nu depășiți adâncimea de scufundare de 45 mm.  
 

Introducerea/înlocuirea bateriilor 
 

DO-100 funcționează cu o baterie tip 9 V (nu este inclusă în colet).  
Pentru instalarea/înlocuirea bateriei procedați după cum urmează: 
- Desfaceți șurubul capacului compartimentului baterii aflat în partea posterioară a aparatului și demontați capacul.  
- Instalați o baterie 9 V nouă, respectiv înlocuiți bacteria descărcată cu una nouă de același tip. Folosiți pe cât posibil baterii 

alcaline, căci acestea au o durată de viață mai lungă. 
- Reînșurubați capacul compartimentului baterii.  

 

Bateria trebuie înlocuită atunci când pe ecranul LCD apare simbolul baterie. Acest simbol indică faptul că bateria este descărcată.  
Dacă pe ecranul LCD apare simbolul baterie, aceasta trebuie înlocuită pentru a se putea garanta precizia măsurătorilor.  

În scopul de a evita deteriorarea aparatului din cauza scurgerilor acide din baterie scoateți întotdeauna bateria din aparat 
dacă nu folosiți aparatul o perioadă mai lungă de timp. Din același motiv recomandăm scoaterea imediată din aparat a 
unei baterii descărcate.  

 

Punerea în funcțiune, calibrarea, măsurarea 
 

Calibrarea 
Înainte de prima măsurătoare realizată cu DO-100 trebuie să adăugați electrolit în electrod și să calibrați aparatul. Procedați după 
cum urmează: 
- Introduceți electrolit în electrod (vezi punctul „Înlocuirea electrolitului și capului electrodului).  
- Introduceți conectorul electrodului în orificiul PROBE INPUT din partea superioară a aparatului și blocați conectorul cu 

selectorul LOCK-ON. Electrodul este blocat dacă selectorul LOCK-ON se află în poziția dreapta extrem (aparatul văzut din față).  
- Porniți aparatul cu tasta POWER. 
- După o scurtă fază de inițializare apăsați tasta mg/l/O pentru a intra în domeniul măsurători %O. pe display apare %O.  
- Apăsați o dată tasta ZERO. Pe display apare 0,0 %O. După puțin timp apare valoarea măsurată (concentrația de oxigen din aer).  
- Așteptați cca. 5 minute până la stabilizarea valorii măsurate.  
- Apăsați tasta CAL. Pe display apare valoarea măsurată 20,8 sau 20,9 %O. Aceasta este valoarea tipică pentru concentrația de 

oxigen din aer și de aceea este folosită drept constantă.  
 

Observație! 
Verificați întotdeauna dacă electrodul este blocat. Realizați operația de calibrare într-o încăpere bine aerisită. Calibrarea se 
realizează după fiecare înlocuire a diafragmei sau electrolitului.  
 

Măsurarea 
După calibrare puteți începe măsurătorile cu DO-100.  
- Conectați electrodul la aparatul de măsură – vezi punctul “Calibrare”.  
- Porniți DO-100 prin apăsarea tastei POWER.  
- Pe display apare domeniul măsurători mg/l. Dacă se afișează domeniul măsurători %O apăsați o dată tasta mg/l/O.  
- Scufundați electrodul în lichidul de măsurat până la nivelul mânerului conic (cca. 45 mm) și amestecați lichidul pentru degajarea 

bulelor de aer din electrod. După stabilizarea afișării puteți citi valoarea oxigenului solubil din lichid.  
- Dacă valoarea oxigenului solubil din lichid este mai mare de 20 mg/l, atunci pe ecranul LCD apare “- - - - “.  
- Simultan în partea de jos a displayului apare temperatura lichidului măsurat. Cu tasta °C/°F comutați afișarea temperaturii.  
- După încheierea măsurătorii opriți aparatul cu tasta POWER.  
- Pentru a se putea garanta funcționarea aparatului o perioadă lungă de timp curățați electrodul cu apă distilată după fiecare 

măsurătoare.  
 

Funcția hold 
Cu funcția hold “înghețați” valoarea măsurată afișată actualmente pe display. Pentru a activa funcția apăsați tasta HOLD în timpul 
măsurătorilor. Valoarea măsurată actual este afișată pe display până la reapăsarea tastei HOLD. Atunci când funcția hold este 
activată pe display apare simbolul HOLD.  
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Funcția MIN/MAX 
DO-100 este echipat cu funcția de salvare a valorii măsurate maxime și minime. 
- Pentru activarea funcției apăsați o dată tasta REC. MAX/MIN. Pe display apare REC. Aparatul salvează acum valoarea maximă 

și minimă măsurată.  
- Pentru a afișa valoarea maximă apăsați tasta REC MAX/MIN până ce pe display apare REC Max. Acum este afișată valoarea 

maximă care a apărut în timpul măsurătorilor.  
- Pentru a afișa valoarea minimă apăsați tasta REC MAX/MIN până ce pe display apare REC Min. Acum este afișată valoarea 

minimă care a apărut în timpul măsurătorilor.  
- Pentru a ieși din funcția MAX/MIN apăsați tasta REC MAX/MIN timp de 2 secunde. Pe display apare din nou valoarea măsurată 

actual.  
 

Funcția oprire automată 
Pentru a proteja rezervele de energie ale bateriei DO-100 dispune de funcția decuplare automată, care poate fi dezactivată (auto-
power-off). Funcția intră în acțiune dacă timp de 10 minute nu apăsați nicio tastă. Pentru dezactivarea funcției apăsați tasta 
REC.MAX/MIN până ce pe display apare REC.  
 

Interfața RS-232 
DO-100 este echipat cu o interfață RS-232. Opțional puteți achiziționa un adaptor interfață. Interfața RS-232 se află în partea 
dreaptă a aparatului de măsură (văzut din față), sub o clapetă. 
DO-100 oferă un flux de date compus din 16 poziții; format: 9600, N, 8, 1.  
 

Fluxul de date compus din 16 poziții este reprezentat în următorul format:  

 
 

Fiecare poziție reprezintă următoarea stare:  

D0 Cuvânt final 

D1 la D8 Afișare valoare măsurată, D1 LSD, D8 MSD; exemplu: afișare 1234, de la D8 la D1: 00001234 

D9 Punct zecimal (DP), poziția de la stânga la dreapta:  
0 = fără DP, 1 =1 DP, 2 = 2 DP, 2 = 3 DP 

D10 Polaritate; 0 = pozitiv, 1 = negativ 

D11 & D12 Afișare domeniul de măsurători: °C = 01; °F = 03, O_ = 06, mg/ = 07  

D13 Când sunt afișate valorile măsurate superioare = 1 
Când sunt afișate valorile măsurate inferioare = 2 

D14 4 

D15 Cuvânt de pornire 

 

Înlocuirea electrolitului și capului electrodului 
 

În vârful electrodului se află capul acestuia (4) cu o membrană ultra-subțire – numită și diafragmă – care 
permite trecerea moleculelor de oxigen, dar și nu a moleculelor mai mari ale electrolitului (lichid tip gel). În 
timpul măsurătorilor moleculele de oxigen pătrund în electrolit și ajung la electrod prin membrana acestuia. 
Electrodul măsoară concentrația de oxigen și transmite această valoare aparatului de măsură. Diafragma este 
foarte subțire și de aceea ultra sensibilă pentru alte lichide în afară de electrolit, precum și dacă intră în 
contact cu flux de aer (“prin suflare”) și de aceea poate fi distrusă ușor. Diafragma poate fi distrusă chiar și de 
cea mai ușoară apăsare mecanică.  
 
Din cauza schimbului de molecule fiecare măsurătoare duce la “consumul” de electrolit. Dacă aparatul nu mai 
poate fi calibrat sau dacă obțineți valori măsurate instabile cauza ar putea să fie membrana defectă, 
particulele de murdărie de pe suprafața membranei sau cantitatea insuficientă de electrolit. Controlați capul 
electrodului (4) și/sau înlocuiți electrolitul. La prima punere în funcțiune a aparatului DO-100 este nevoie să 
introduceți electrolit în capul electrodului (4), deoarece capul electrodului (4) nu conține electrolit din cauza 
consumului propriu al acestuia.  
 
 

Pentru înlocuirea capului electrodului (4) și a electrolitului procedați după cum urmează: 
1. Deșurubați capul electrodului (4) de pe suportul electrod (3). 
2. Scurgeți electrolitul consumat din capul electrodului (4).  
3. Verificați dacă membrana capului electrodului (4) nu este murdară sau ruptă. Dacă este așa înlocuiți capul electrodului (4).  
4. Umpleți capul electrodului (4) cu electrolit până la cca. 1/3.  
5. Înșurubați capul electrodului (4) pe suport (3). Diafragma se întinde. Loviți ușor în lateral capul electrodului (4) pentru a permite 

scurgerea bulelor de aer formate. Bulele de aer falsifică rezultatul măsurătorilor.  
Cu aceasta ați încheiat înlocuirea capului electrodului (4) și a electrolitului. Dacă nu doriți să înlocuiți decât electrolitul atunci 
urmați numai pașii 1, 2, 4 și 5. În imaginea de mai sus mânerul este reprezentat cu numărul (1), iar senzorul de temperatură cu 
numărul (2). Aparatul de măsură trebuie recalibrat după fiecare înlocuire a capului electrodului (4) sau electrolitului.  
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Întreținerea și curățarea 
 

Pentru curățarea (spălarea) electrodului folosiți numai apă distilată sau deionizată, iar pentru a șterge electrodul folosiți batiste 
de hârtie. Nu folosiți soluții de curățare pe bază de carbon, benzină, alcool sau alte substanțe similare. Aceste substanțe atacă 
suprafața aparatului de măsură. În plus, vaporii rezultați sunt explozivi și dăunători sănătății. Este interzisă folosirea uneltelor 
ascuțite, a șurubelnițelor sau periilor metalice.  
 

Eliminarea deșeurilor 
 

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 în vigoare. 
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.  

 

Date tehnice 
 

Domeniul măsurători oxigen solubil:  0 - 20 mg/l 
Rezoluție oxigen solubil:    0,1 mg/l 
Precizie oxigen solubil:   ± 0,4 mg/l (la 23 ±5 °C) 
Domeniul de măsurători temperatură:  0 - 50 °C 
Rezoluție temperatură:    0,1 °C 
Precizie temperatură:    ± 0,8 °C (la 23 ±5 °C) 
Temperatura de funcționare:   0 până la max. +50°C 
Umiditate de funcționare:    < 80% u.r. 
Alimentare:     baterie 9 V 
Dimensiuni aparat de măsură:   195 x 68 x 30 mm 
Dimensiuni electrod:    Ø 28 x 190 mm 
Greutate:     450 g inclusiv electrod 
 
 
 

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:   Oxigenometru 
Model:    DO-100 
Cod produs:  101140 
 

este în conformitate cu următoarele directive, norme și/sau regulamente: 
Directiva EMC 2004/108/EC 
 
EN 61000-6-3: 2007; 
EN 61000-6-1: 2007; 
 
 
 

Marcaj CE pe produs 
 
 

 
Hirschau, 23.01. 2009 
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. Reproducerea (inclusiv traducerea) prin orice mijloace, de ex. prin fotocopiere, microfilmare sau prin introducerea în 
sisteme electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar și parțială, este interzisă. 
Aceste instrucțiuni de utilizare reflectă specificațiile tehnice ale produsului la data tipăririi. Producătorul își rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau de design fără o 
înștiințare prealabilă. 

© 2016 Conrad Electronic SE & German Electronics SRL (ed. lb. română) 
Toate drepturile rezervate 


