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APARAT DE MĂSURĂ PENTRU ANALIZA APEI KBM-100 
Cod produs: 1234022 

Versiune 02/15 

 
 

1. 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®! 
 

Toate numele de companii și produse sunt mărci înregistrate ale respectivilor proprietari. Toate drepturile sunt rezervate. 
 

2. Explicații 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.  

 

3. Conținut colet 
 

 Aparat de măsură 

 Electrod pentru măsurarea valorii pH (montat deja pe aparatul de măsură) 

 Electrod pentru măsurarea conductibilității 

 Soluție calibrare cu valoare pH 4 (50 ml) 

 Soluție calibrare cu valoare pH 7 (50 ml) 

 Soluție calibrare cu conductibilitate 1413 µS/cm (50 ml) 

 Soluție electrozi pentru electrozi pH și ORP (5 ml) 

 Cheie hexagonală 

 2x șuruburi de schimb pentru capacul compartimentului baterii 

 Curea de mână cu clemă 

 Cutie depozitare 

 Manual de utilizare  
 

4. Domenii de utilizare 
 

Aparatul este conceput pentru măsurarea valorii pH, ORP (sonda măsurători nu este inclusă în colet, se comandă separat), 
conductibilității, TDS și salinității lichidelor ce nu se află sub tensiune, neinflamabile, respectiv necorozive. 
Domeniul de utilizare include atât aplicații casnice, cât și aplicații legate de iazuri (piscicole), bazine de înot, laboratoare foto, școli, 
grădini etc. Aparatul de măsură nu este adecvat pentru aplicații industriale (de ex. tehnica galvanizării).  
Funcția ajutarea automată a temperaturii (ATC = automatic temperature compensation) garantează valori măsurate stabile, chiar 
și atunci când temperatura oscilează. 
Funcționarea aparatului se face cu 4 baterii tip AAA. 
Manualul include instrucțiuni importante privind punerea în funcțiune și operarea produsului. Păstrați manualul pentru consultări 
ulterioare. Înmânați acest manual și altor persoane, cărora le puneți la dispoziție produsul. 
Orice altă întrebuințare, în afara celor menționate deja, duce la defectarea produsului; în plus există și alte pericole, precum 
incendiu, scurtcircuitare, electrocutare etc. 
Acest produs este realizat conform directivelor naționale și europene.  
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5. Instrucțiuni de siguranță 
 

În cazul defecțiunilor produse ca urmare a nerespectării instrucțiunilor prezentate în acest manual de utilizare se pierde 
dreptul la garanție. Nu ne asumăm responsabilitatea 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 apara-
tului sau a nerespectării instrucțiunilor de siguranță prezentate în manual. În aceste cazuri se pierde dreptul la garanție!  

 Din motive legate de siguranță și autorizare (CE) nu sunt permise reconfigurarea și/sau modificarea arbitrară a produsului. Nu 
deschideți/dezmembrați aparatul cu excepția operațiilor descrise în acest manual pentru instalarea/schimbarea bateriilor, 
respectiv înlocuirea sondelor măsurători.  

 Produsul nu este o jucărie, de aceea nu are ce căuta în mâinile copiilor. 

 Feriți aparatul de acțiunea directă a razelor solare, de căldură sau frig extrem, praf sau murdărie. Feriți aparatul de vibrații 
puternice sau stres mecanic prelungit.  

 Producătorul nu-și asumă responsabilitatea pentru afișările eronate, respectiv imprecise și nici pentru urmările acestora. 

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

 Dacă aparatul prezintă daune nu-l mai folosiți. Duceți aparatul într-un atelier de reparații sau eliminați-l drept deșeu. 

 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. 

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

 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. 

 

6. Instrucțiuni privind bateriile și acumulatoarele 
 

 Țineți bateriile/acumulatoarele departe de mâinile copiilor.  

 Atunci când instalați bateriile/acumulatoarele în aparat aveți grijă ca polaritatea să fie corectă (respectați plus/+ și minus/-).  

 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/acumulatoarele defecte sau care curg pot provoca arsuri ale pielii, de aceea folosiți mănuși de protecție atunci când 
manevrați aceste baterii/acumulatoare.  

 Substanțele chimice scurse din baterii/acumulatoare sunt foarte agresive. De aceea obiectele și suprafețele care vin în contact 
aceste substanțe chimice pot fi distruse în mod semnificativ. Drept urmare depozitați bateriile/acumulatoarele într-un loc 
adecvat.  

 Bateriile/acumulatoarele nu au voie să fie desfăcute, scurtcircuitate sau aruncate în foc. Pericol de explozie! 

 Nu reîncărcați bateriile nereîncărcabile. Pericol explozie! Reîncărcați doar bateriile reîncărcabile; folosiți încărcătoare potrivite. 

 Extrageți bateriile/acumulatoarele atunci când nu folosiți aparatul o perioadă mai lungă de timp, pentru a evita eventualele 
daune create prin scurgerea acizilor din baterii/acumulatoare. Pierderea dreptului la garanție.  

 Schimbați toate bateriile/acumulatoarele deodată. Folosiți numai baterii/acumulatoare de același tip/marcă și cu aceeași stare 
de încărcare (nu amestecați bateriile/acumulatoarele vechi cu cele noi).  

 Nu amestecați bateriile cu acumulatoarele. Folosiți fie baterii, fie acumulatoare. 

 Pentru eliminarea ecologică a bateriilor și acumulatoarelor citiți cap. „Eliminarea deșeurilor”.  
În principiu aparatul poate funcționa și cu acumulatoare. Datorită tensiunii mai scăzute (acumulator = 1,2 V; baterie = 1,5 V) 
durata de funcționare a aparatului este mai mică; totodată scade și rata de contrast a displayului.  
De aceea vă recomandăm să folosiți preferențial baterii alcaline, iar nu acumulatoare, 
pentru a obține o durată de funcționare cât mai mare pentru aparatul dvs. 

 

7. Elementele de control 
 

1 capac compartiment baterii 

2 două șuruburi hexagonale pentru fixarea capacului compartiment baterii 

3 display LC 

4 tasta H/M 

5 tasta /CAL 

6 piuliță olandeză pentru fixarea sondei măsurători 

7 sondă măsurători interșanjabilă  

8 vârf sonde 

9 inel pentru fixarea curelei de mână 

10 tasta MODE 

11 capac de protecție pentru sonda măsurători  
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8. Afișări pe display 
 

A unitate de măsură 
B valoare măsurată 
C modul calibrare (CAL) 
D valoare maximă (MAX) 
E indicator stare baterie  
F valoare minimă (MIN) 
G modul data hold (HOLD) 
H modul de funcționare 
I unitate de măsură temperatură °C sau °F 
J compensarea automată a temperaturii (ATC) 
K valoare măsurată temperatură  

 

9. Instalarea, înlocuirea bateriilor 
 

 Deschideți compartimentul baterii din partea superioară a aparatului prin desfacerea celor două șuruburi (2) cu ajutorul cheii 
hexagonale inclusă în colet. După aceea puteți demonta capacul compartimentului baterii (1).  

 Instalați în compartiment 4 baterii tip AAA la polaritatea corectă (respectați plus/+ și minus/-). Simbolurile de lângă 
compartimentul baterii indică orientarea corectă a bateriilor în compartiment.  

 Reașezați capacul compartimentului baterii și strângeți șuruburile. Garnitura de etanșare trebuie să fie instalată în poziția 
corectă în capac.  

 Bateriile trebuie înlocuite atunci când rata contrastului displayului scade semnificativ sau dacă aparatul nu mai poate fi pornit. 
Atunci când bateriile sunt aproape descărcate clipește simbolul pentru starea baterii (E).  

 

10. Manevrarea 
 

a. Prima punere în funcțiune 
Electrodul sondei măsurători pH trebuie să fie permanent umed, căci numai în acest fel pot fi garantate măsurătorile corecte de-
a lungul unui interval lung de timp.  

Dacă în starea de livrare în capacul de protecție al sondei măsurători pH se află o cantitate mică de lichid, acest lucru este 
normal. Dacă nu se vede deloc lichidul atunci va trebui să adăugați lichid în capișonul de protecție după prima punere în 
funcțiune a aparatului.  
În acest sens adăugați o cantitate mică din lichidul inclus în colet (soaking solution) în capacul de protecție și apoi înșurubați 
capacul pe sonda măsurători pH. După prima punere în funcțiune a aparatului electrodul sondei pH nu mai are voie să fie 
uscat.  
Observația este valabilă și pentru electrodul sondei măsurători ORP (nu este inclus în colet, se comandă separat). 
Aveți grijă să nu se răstoarne capișonul de protecție care conține lichidul. Dacă se întâmplă așa ceva ștergeți lichidul scurs 
cu o cârpă absorbantă și apoi aruncați cârpa la gunoi. Spălați-vă pe mâini cu apă și săpun. 

După ce lichidul pentru electrod este consumat puteți să-l achiziționați drept accesoriu. 

Electrodul sondei pH este supus uzurii și de aceea durata sa de viață este limitată. Din acest motiv 
sonda pH nu face obiectul dreptului la garanție.  

 

b. Înlocuirea sondei măsurători 
 Opriți aparatul de măsură. 

 Desfaceți piulița olandeză (6) și demontați-o. 

 Trageți de sondă în plan axial pentru a o desprinde de pe aparat; nu o înclinați. Sonda măsurători poate fi scoasă fără aplicarea 
forței! 

 Instalați o altă sondă măsurători pe aparat. Fanta din carcasa sondei trebuie să indice în față spre display, astfel încât să poată 
fi deschisă ușor.  

 Așezați corect piulița olandeză (6) și strângeți-o manual. Nu folosiți forța și nici unelte!  
 

c. Pornirea-oprirea 
Apăsați scurt tasta /CAL (5) pentru a porni/opri aparatul de măsură. 

La pornirea aparatului se aprind timp de câteva secunde toate segmentele displayului LC. După aceea apare o valoare 
măsurată, plus temperatura. 
Afișarea pentru starea bateriilor apare jos în stânga pe display și indică starea actuală a bateriilor. Dacă simbolul clipește 
înseamnă că bateriile sunt descărcate și trebuie înlocuite. 
Dacă nu este folosit aparatul de măsură se oprește automat după cca. 10 minute. 
Dacă pe display apare mesajul “Err” înseamnă că pe aparat nu este montată nicio sondă măsurători, respectiv sonda 
măsurători nu face contact cu aparatul.  

 

d. Modificarea modului de funcționare 
Pentru a schimba modul de funcționare al aparatului apăsați scurt tasta MODE (10). Pe display apare simbolul corespunzător (H).  
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Modul de funcționare depinde de sonda măsurători folosită: 
Sonda măsurători pH: 
PH Măsurarea/afișarea valorii pH 
 

Sonda măsurători COND: 
COND Măsurarea/afișarea conductibilității 
TDS Măsurarea/afișarea valorii TDS 
SAL Măsurarea/afișarea salinității 
 

Sonda măsurători ORP (nu este inclusă în colet, se comandă drept accesoriu): 
ORP Măsurarea/afișarea valorii ORP 
 

e. Selecția unității de măsură °C sau °F 
Mențineți apăsată tasta MODE (10) pentru a comuta între unitatea de măsură pentru temperatură °C (grade Celsius) și °F (grade 
Fahrenheit).  
 

f. Realizarea măsurătorilor 
 Înainte de măsurători spălați sonda cu apă distilată și apoi ștergeți-o.  

 Scufundați vârful sondei cca. 2 – 3 cm în lichidul de măsurat.  
 

Nu atingeți lichidul cu mâna sau alte părți ale corpului. Se pot produce accidentări. 
 

 Mișcați ușor vârful sondei înainte și înapoi până la stabilizarea valorii măsurate afișate pe display. Funcția de compensare 
automată a temperaturii (ATC) garantează valori măsurate precise în condiții de temperaturi diferite ale lichidelor. 

 Pentru ca valoarea măsurată să rămână afișată pe display după scoaterea sondei din lichid apăsați scurt tasta H/M (4); se 
activează funcția data hold. Pentru dezactivarea acestei funcții apăsați din nou tasta H/M (4).  

 Aparatul dispune și de modul măsurători pentru valoarea minimă și maximă. 
Apăsați prelungit tasta H/M (4) până ce pe display clipesc simultan MAX (D) și MIN (F).  
Acum realizați măsurătoarea așa după cum este descris mai sus. Aparatul stochează valoarea minimă și maximă. 
Pentru afișarea valorii maxime stocate apăsați scurt tasta H/M (4). Clipește afișarea MAX (D). 
Pentru afișarea valorii minime stocate apăsați scurt tasta H/M (4). Clipește afișarea MIN (F). 
Dacă apăsați din nou scurt tasta H/M (4) clipesc simultan MAX (D) și MIN (F) și puteți continua măsurătoarea. 

Dacă doriți să ieșiți din modul măsurători valoare minimă și maximă mențineți apăsată tasta H/M (4) până ce MIN și MAX dispar 
de pe display. 

În timp ce aparatul se află în modul măsurători valoare minimă și maximă el poate fi oprit cu tasta /CAL (5). 

 În rândul superior și inferior al displayului apar liniuțe (_ _ _ _) dacă valoarea măsurată depășește în sus sau în jos domeniul 
măsurători al aparatului.  

 Spălați sonda cu apă distilată după fiecare măsurătoare, iar apoi ștergeți-o pentru a se usca. În acest fel evitați valori eronate 
la următoarele măsurători, cauzate de restul de lichid rămas pe sondă de la măsurătoarea precedentă.  

 

g. Oprirea funcționării  
Electrodul pH trebuie să fie permanent umed pentru a se putea garanta precizia măsurătorilor pe o perioadă lungă de timp. 
Observația este valabilă și pentru electrodul ORP. 

Dacă în starea de livrare în capacul de protecție al sondei măsurători pH se află o cantitate mică de lichid, acest lucru este 
normal. Dacă nu se vede deloc lichidul atunci va trebui să adăugați lichid în capacul de protecție după prima punere în 
funcțiune a aparatului.  
În acest sens adăugați o cantitate mică din lichidul inclus în colet (soaking solution) în capacul de protecție și apoi înșurubați 
capacul pe sonda măsurători pH. După prima punere în funcțiune a aparatului electrodul sondei pH nu mai are voie să fie 
uscat.  
Observația este valabilă și pentru electrodul sondei măsurători ORP (nu este inclus în colet, se comandă separat). 
Aveți grijă să nu se răstoarne capișonul de protecție care conține lichidul. Dacă se întâmplă așa ceva ștergeți lichidul scurs 
cu o cârpă absorbantă și apoi aruncați cârpa la gunoi. Spălați-vă pe mâini cu apă și săpun. 

 

11. Calibrarea 
 

Nu este nevoie să calibrați aparatul de măsură înainte de fiecare măsurătoare. Recomandăm calibrarea aparatului înainte 
de a 10-a măsurătoare sau o dată la fiecare 2 săptămâni. Soluțiile buffer/calibrare pot fi comandate drept accesoriu dacă 
cele livrate au fost consumate.  

a. Sonda măsurători pentru valoarea pH 
 Instalați sonda măsurători pe aparat, dacă nu ați realizat încă această operație. Porniți aparatul de măsură. Aparatul trebuie 

să afișeze PH drept mod de funcționare. 

 Spălați vârful sondei măsurători cu apă distilată pentru a îndepărta resturile de lichid rămase de la măsurătoarea anterioară. 
Ștergeți sonda. 

 Introduceți sonda măsurători în soluția buffer cu valoarea pH 7. Vârful sondei trebuie să intre în lichid cca. 2 – 3 cm. Mișcați 
înainte și înapoi vârful sondei în soluția buffer.  
Așteptați cel puțin 30 de secunde până la stabilizarea valorii măsurate pe display. 
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 Apăsați cca. 3 secunde tasta /CAL (5) până ce jos pe display apare CAL (C) și clipește valoarea “7.00” (respectiv o valoare 
corespunzătoare pentru temperatura lichidului, vezi marcajul de pe soluția buffer). 
Acum începe calibrarea. 
Pentru a întrerupe calibrarea apăsați scurt tasta /CAL (5).  

 După încheierea calibrării pe display apare SA (save = salvare) și apoi End (final), după care apare valoarea pH măsurată. 

 Scoateți sonda măsurători din soluția buffer. Spălați vârful sondei cu apă distilată și apoi ștergeți sonda. 

 Introduceți sonda măsurători în soluția buffer cu valoarea pH 4; vârful sondei trebuie să intre în lichid cca. 2 – 3 cm. Mișcați 
înainte și înapoi vârful sondei în soluția buffer.  
Așteptați cel puțin 30 de secunde până la stabilizarea valorii măsurate pe display.  

 Apăsați tasta /CAL (5) timp de cca. 3 secunde până ce jos pe display apare CAL (C), iar pe display clipește afișarea “4.00” 
(respectiv o valoare corespunzătoare temperaturii lichidului, vezi marcajul de pe soluția buffer).  
Acum începe calibrarea. 

Calibrarea poate fi întreruptă prin apăsarea scurtă a tastei  /CAL (5).  

 După încheierea calibrării pe display apar % și valoarea PTS (percentage of slope = creșterea) a electrodului. Dacă valoarea este 
mai mică de 70%, respectiv mai mare de 130% trebuie înlocuită sonda măsurători. Valoarea optimă este 100%. 
În final apar SA (save =salvare) și End (final), iar apoi valoarea pH măsurată. 

Simbolul SA nu are dacă calibrarea eșuează. În acest caz scoateți sonda din soluția buffer și spălați vârful sondei cu apă 
distilată. Ștergeți sonda. 
Realizați o nouă operație de calibrare și controlați dacă vârful sondei este scufundat în soluția buffer. 
Prima dacă realizați calibrarea cu soluția buffer pH 7, iar apoi cu soluția buffer pH 4 (sau alternativ cu o soluție buffer pH 
10, aceasta nu este inclusă în colet). 
Soluții buffer cu o valoare pH diferită de pH 4, 7 sau 10 nu pot fi folosite pentru calibrarea aparatului de măsură.  

 

b. Sonda măsurători de conductibilitate 
 Instalați sonda măsurători conductibilitate pe aparatul de măsură. Porniți aparatul de măsură. Pe display apare COND drept 

mod de funcționare. 

 Spălați vârful sondei măsurători cu apă distilată pentru a îndepărta resturile de lichid rămase de la măsurătoarea anterioară. 
Ștergeți sonda. 

 Introduceți sonda măsurători în soluția de calibrare (1413 µS/cm). Vârful sondei trebuie să intre în lichid cca. 2 – 3 cm. Mișcați 
înainte și înapoi vârful sondei în soluția de calibrare.  
Așteptați cel puțin 30 de secunde până la stabilizarea valorii măsurate pe display. 

 Apăsați cca. 3 secunde tasta /CAL (5) până ce jos pe display apare CAL (C) și clipește valoarea “1413 µS/cm”. 
Acum începe calibrarea. 

Pentru a întrerupe calibrarea apăsați scurt tasta /CAL (5).  

 După încheierea calibrării pe display apare SA (save = salvare) și apoi End (final), după care apare valoarea de conductibilitate 
măsurată.  

Dacă calibrarea nu s-a realizat nu apare simbolul SA. În acest caz scoateți sonda măsurători din soluția de calibrare. Spălați 
vârful sondei cu apă distilată și apoi ștergeți sonda. 
Realizați o nouă operație de calibrare și verificați dacă vârful sondei este complet scufundat în soluția de calibrare.  
Pentru măsurători în lichide cu conductibilitate foarte mare este nevoie să folosiți o soluție de calibrare de 12,88 mS/cm 
(nu este inclusă în colet). 
Soluțiile de calibrare cu o altă valoare de conductibilitate decât 1413 µS/cm sau 12,88 mS/cm nu pot fi folosite pentru 
calibrarea aparatului de măsură. 

 Atunci când vârful sondei măsurători nu este scufundat într-un lichid, iar pe ecran nu apare o valoare măsurată de 0 µS/cm, 

porniți calibrarea. În acest sens apăsați tasta /CAL (5) cca. 3 secunde până ce jos pe display apare CAL (C), iar simbolul 0 
µS/cm clipește.  
După încheierea calibrării pe display apar SA (save = salvare) și End (final), după care apare valoarea măsurată pentru 
conductibilitate (aceasta trebuie să fie acum 0 µS/cm).  

 

12. Întreținerea și curățarea 
 

Cu excepția înlocuirii bateriilor și curățării sondelor de măsurare produsul nu are nevoie de operații de întreținere; nu-l 
deschideți/dezmembrați niciodată (cu excepția operațiilor descrise în acest manual, de ex. pentru înlocuirea sondelor măsurători)- 
Curățați produsul cu o cârpă moale și curată. Nu apăsați prea tare pe display, căci se poate zgâria sau chiar defecta. 
Curățați vârful sondelor măsurători numai cu apă distilată (respectiv apă deionizată), căci altfel pot fi influențate negativ valorile 
măsurate. Pentru uscarea/ștergerea sondelor măsurători folosiți numai șervețele de hârtie. Nu folosiți soluții agresive de curățare, 
soluții pe bază de alcool sau alte substanțe chimice, căci acestea pot dăuna carcasei sau chiar funcționalității produsului. 
 

13. 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. 
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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 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! 

 

14. Date tehnice 
 

Alimentare   4 baterii tip AAA 
Grad de protecție  IP57 
Flotabil    da 
Condiții ambientale  temperatura 0 °C până la +50 °C; umiditate sub 85% 
Dimensiuni  aparat de măsura: 195 x 40 x 36 mm (L x l x Î) 

cutie depozitare: 230 x 205 x 50 mm (l x A x Î) 
Greutate  135 g (cu baterii) 
 

 pH ORP Temperatura 

Domeniul de măsurători -2 ~ 16.00 -1000 ~ 1000 0 ~ 90.0 °C 

Precizia ±0.01 + 1 digit ±2 + 1 digit ±0.2 °C + 1 digit 

Rezoluția 0.01 pH 1 mv 0.1 °C 

Compensarea automată a 
temperaturii (ATC) 

0 ~ 90 °C   

Calibrarea  4.00, 7.00, 10.01   

 

 Conductibilitatea TDS Salinitatea 

Domeniul de măsurători 0 ~ 2000 μS 
2.00 ~ 20.00 mS 

0 ~ 1300 ppm 
1.30 ~ 13.00 ppt 

0 ~ 1000 ppm 
1.00 ~ 12.00 ppt 

Precizia ±2% FS ±2% FS ±2% FS 

Rezoluția 1 μS/0.01 mS 1 ppm/0.01 ppt 1 ppm/0.01 ppt 

Compensarea automată a 
temperaturii (ATC) 

0 ~ 50 °C 0 ~ 50 °C 0 ~ 50 °C 

Calibrarea  0 μS, 1413 μS, 12.88 mS 
 

Sonda măsurători ORP nu este inclusă în colet; ea poate fi comandată drept accesoriu.  
 
 

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:   Aparat de măsură pentru analiza apei Voltcraft 
Model:    KBM-100 
Cod produs:  1234022 
 

este în conformitate cu următoarele directive, norme și/sau regulamente: 
Directiva EMC 2004/108/EC 
EN61326-1: 2013; 
 

Directiva RoHS 2011/65/EU 
 

Marcaj CE pe produs 
 
 

Hirschau, 10.10. 2014 
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 


