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Analizorul  de  câmpuri  electromagnetice  din  seria  ME  3  de  la  Gigahertz  Solutions  impune  noi 
standarde  în  tehnologia de măsurare a  câmpurilor electrice alternative. Tehnica profesionistă de 
măsurat oferită de acest aparat este completată de un excelent raport preț/calitate. Acest  lucru a 
fost posibil datorită folosirii consecvente a unor elemente de control inovative, unele patentate, dar 
şi a procedeelor moderne de fabricație. 
Noul dumneavoastră dispozitiv realizează măsurători acurate pentru câmpuri alternative electrice şi 
magnetice, măsurători  efectuate  în  conformitate  cu  standardele  internaționale  TCO/MPR  şi  cu 
recomandările pentru domeniul de frecvențe de la 16 Hz până la 2 kHz. 
Totodată,  aparatul  a  fost  construit  în  conformitate  cu  directivele  CE  98/336/EWG,  92/31/EWG, 
EN50082‐1 şi EN55011. 
Analizorul ME 3030 B  impune noi  standarde  în ceea ce priveşte performanțele  tehnice oferite  în 
acest segment: rezultate comparabile veți găsi numai  în domeniul aparatelor profesioniste pentru 
măsurători. ME 3030B îndeplineşte cerințele de bază pentru măsurarea „electro‐smogului” generat 
de câmpurile alternative. 
Vă mulțumim  pentru  încrederea  acordată  prin  cumpărarea  acestui  produs.  Suntem  convinşi  că 
aparatul va corespunde aşteptărilor dvs. şi că va îndeplini scopurile pentru care a fost creat. 
 
 
 
 
 
Instrucțiuni de siguranță 
 Vă rugăm să citiți acest manual  în  întregime  înainte de a  începe să utilizați aparatul. Manualul 

include numeroase instrucțiuni importante privind siguranța, utilizarea şi întreținerea aparatului.  
 Legarea  la pământ a aparatului cu ajutorul cablului de  împământare  inclus  în pachet  ‐ operație 

necesară  pentru măsurarea  câmpului  electric  ‐  se  face  la  o  conducă  neizolată  de  apă,  gaz  sau 
încălzire.  Dacă  nu  există  altă  posibilitate,  atunci  împământarea  poate  fi  realizată  provizoriu  la 
conductorul de protecție al prizei. În acest caz există pericolul electrocutării, atunci când borna de 
împământare atinge faza.  
 Aparatul de măsurat nu are voie să intre în contact cu apa sau ploaia. Aparatul se curăță numai în 

exterior cu o cârpă uşor umedă. Nu folosiți mijloace de curățare sau spray‐uri.  
 Înainte de a curăța aparatul sau de a deschide carcasa deconectați aparatul şi  îndepărtați toate 

cablurile de care este legat produsul. Aparatul nu include în interior niciun fel de părți componente 
care să necesite operații de întreținere. 
 Datorită rezoluției înalte a aparatului, componentele electronice sunt sensibile la căldură, şocuri 

şi atingeri. De aceea nu lăsați aparatul în soare sau aproape de surse de căldură. Totodată aveți grijă 
să nu cadă pe jos şi nu manipulați elementele componente atunci când aparatul este deschis. 
 Utilizați produsul doar pentru scopurile prevăzute şi nu folosiți decât accesoriile recomandate sau 

livrate la pachet. 
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Instrucțiuni privind măsurătorile 
Introducere 
Acest  manual  conține  informații  de  bază  privind  efectele  câmpurilor  alternative  electrice  şi 
magnetice asupra corpului uman, tehnica de măsurat şi măsuri de remediere. 
 
Pregătirea măsurătorilor 
1.  Deschideți  compartimentul  bateriilor.  Legați  bateria  la  clipul  bateriei,  introduceți  bateria  în 
compartiment şi apoi închideți compartimentul. 
2. În cazul măsurătorile efectuate acasă sau la locul de muncă, toți consumatorii electrici trebuie să 
fie conectați la curent, chiar şi cei care funcționează intermitent (de ex. frigidere, radiatoare) sau se 
află  în  spații  alăturate. Prin  conectarea  şi deconectarea  fiecărui  consumator electric  în parte,  se 
poate  identifica  dispozitivul  principal  care  generează  un  câmp  electric  sau  magnetic.  Prin 
deconectarea  întregului  circuit electric  cu  ajutorul  siguranțelor  automate, pot  fi  identificate  atât 
câmpurile electromagnetice generate în locuință, cât şi cele în afara casei, de ex. datorită cablurilor 
de înaltă tensiune, stațiilor de transformare sau instalațiilor din locuințele vecinilor. 
3. Realizați o schiță a locului unde urmează să realizați măsurătorile şi notați valorile înregistrate, ca 
să puteți analiza ulterior situația.  În acest fel puteți măsuri de remediere corespunzătoare  în timp 
util. Verificați în special spațiile în care se doarme sau se stă cel mai mult! 
4. Puteți activa  şi avertizarea acustică, emisă cu o  intensitate proporțională cu puterea câmpului, 
care simplifică şi mai mult măsurătorile. 
 
 
Instrucțiuni privind măsurătorile ‐ câmpuri electrice alternative  
Pentru a obține rezultate fiabile, conforme cu standardele internaționale (TCO, MPR, TÜV), înainte 
de  măsurarea  câmpurilor  electrice  alternative  trebuie  să  conectați  dispozitivul  la  potențialul 
pământului (împământare), folosind cablul livrat în colet. 
 
1. Legarea la pământ a aparatului şi a persoanei care măsoară 

Pentru  împământare,  utilizați  cablul  din  colet,  soluția  cea mai  potrivită 
fiind  legarea  la  o  conductă metalică  neizolată  de  gaz,  apă  sau  încălzire; 
puteți  folosi  şi  o  clemă  de  împământare  STV0008  (accesoriu  opțional). 
Alternativ,  există  soluția  împământării  cu  borna  crocodil  direct  pe 
conductorul de protecție al prizei.  
Atenție: în acest caz există pericol de electrocutare la atingerea fazei! 
 
 
 
Introduceți jack‐ul de la cablul de împământare în mufa corespunzătoare 
(simbol  „împământare”)  şi  conduceți  cablul  din  lateral  spre  partea 
posterioară a aparatului.  
Atenție:  valorile  măsurate  vor  fi  eronate  în  cazul  în  care  cablul  de 
împământare sau un deget stă în fața aparatului. 
 

 
 
 



 

www.germanelectronics.ro  4 

2. Realizarea măsurătorilor (câmpuri electrice alternative) 
Conectați  aparatul  şi  poziționați  comutatorul  „Feldart”  (tipul  câmpului măsurat)  pe  „E”,  pentru 
câmp alternativ electric. 
Aveți grijă  la propria dvs.  împământare.  În  timpul măsurătorilor aveți grijă  ca poziția  cablului de 
împământare  să  fie mereu  în  spatele  aparatului,  iar  persoana  care măsoară  sau  alte  persoane 
prezente să nu stea în fața analizorului. 
Țineți aparatul cât mai aproape în fața corpului (cu cât țineți aparatul mai departe de corp, cu atât 
mai  eronată  va  fi  afişarea).  „Țintiți”  spre  presupusele  surse  generatoare  de  câmp  electric  sau 
verificați sistematic întregul spațiu dacă nu există astfel de surse. Procedați după cum urmează: 
 Mişcați‐vă lent în jurul camerei. 
 Opriți‐vă des  şi măsurați puterea  câmpului  în  spate,  spre  stânga,  spre dreapta  şi  în  sus. Aveți 

grijă, cablul de împământare trebuie să fie mereu în spatele aparatului. 
 Continuați măsurătorile în direcția indicată de semnalul cel mai puternic afişat pentru a identifica 

sursa câmpului sau  
 Dacă vă aflați  într‐un spațiu  în care se stă mult, ca de ex. dormitor sau birou, verificați  în toate 

direcțiile şi mențineți aparatul în direcția semnalului cel mai puternic. 
 Valoarea măsurată în direcția celui mai puternic semnal afişat poate fi considerată drept puterea 

rezultată a câmpului. 
 
Pentru a obține valori precise în cazul măsurătorilor cu aparatul pe un stativ sau cu aparatul pus pe 
jos,  este  necesar  ca  în  spatele  aparatului  să  se  afle  o  persoană;  pentru măsurători  repetabile 
trebuie plasată o placă de metal (50x50 cm) ortogonală şi centrată la 5 cm în spatele aparatului. 
La verificarea dormitorului, măsurătorile  trebuie  să  fie  realizate  şi  în  condiții  tipice pentru  somn, 
respectiv  cu  veioza  stinsă.  În  anumite  situații,  câmpul  electric  poate  chiar  să  crească  la 
deconectarea consumatorilor (din cauza căderii de tensiune). 
 

Valoare limită recomandată pentru câmpurile electrice alternative: 
mai mică de 10 V/m, pe cât posibil chiar mai mică de 1 V/m (la 50 Hz). 

 
 
Instrucțiuni privind măsurătorile ‐ câmpuri magnetice alternative 
Conectați  aparatul  şi  poziționați  comutatorul  „Feldart”  (tipul  câmpului măsurat)  pe  „M”,  pentru 
câmp magnetic alternativ. 
Spre  deosebire  de  măsurarea  câmpurilor  electrice  alternative,  analizorul  nu  are  nevoie  de 
împământare pentru a obține rezultate corecte. De asemenea, măsurătorile nu sunt influențate de 
persoanele prezente sau de existența unor obiecte în fața aparatului. 
„Țintiți”  aparatul  spre presupusele  surse  generatoare de  câmp magnetic  sau  verificați  sistematic 
întreg spațiul. Procedați după cum urmează: 
 Deplasați‐vă  încet  în  jurul camerei. Senzorul analizorului este poziționat  în aşa  fel  încât sursele 

generatoare  de  câmp  din  locuințe  să  poată  fi măsurate  cu  aparatul  ținut  în  poziție  orizontală. 
Suplimentar, puteți efectua măsurători şi în alte poziții, aşa cum puteți vedea în imaginile 03‐05. 
 Pentru identificarea sursei de câmp magnetic este indicat să țineți cont de direcția în care a fost 

afişată cea mai mare valoare măsurată. Măsurătoarea trebuie continuată spre acea direcție în care 
afişarea  creşte  continuu.  Orientarea  aparatului  trebuie  menținută  provizoriu.  Pentru  a  obține 
rezultate exacte mențineți aparatul în aceeaşi poziție. 
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 În locuri importante (dormitor, birou etc.) măsurătorile trebuie efectuate în toate cele trei poziții, 
aşa cum este descris mai jos. 
 
 
Determinarea puterii câmpului magnetic în cazul mai multor surse generatoare 

foto 3  foto 4  foto 5 

În acest caz trebuie realizate trei măsurători separate şi notată fiecare valoare înregistrată. Aparatul 
trebuie orientat aşa cum se vede în imagini: în față (foto 03), în sus (foto 04) şi în față rotit cu 90 de 
grade lateral (foto 05).  
Important:  înainte de citirea valorii măsurate aşteptați circa 2 secunde  în  fiecare poziție, până ce 
afişarea s‐a „stabilizat”. Puterea totală a câmpului poate fi stabilită după cum urmează. 
 
Formule pentru estimarea câmpului generat 
Valori măsurate        Câmp corespunzător 
O valoare mare, două valori mici    cea mai mare valoare 
Două valori mari, o valoare mică  cea mai mare valoare + jumătate din cea de‐a doua cea 

mai mare valoare 
Trei valori similare        unu şi jumătate ori (x) cea mai mare valoare individuală 
 

Valoare limită recomandată pentru câmpurile magnetice alternative: 
mai mică de 200 nT, pe cât posibil mai mică de 20 nT (la 50 Hz). 

 
Câmpul generat („suma” câmpurilor individuale sau „valoare măsurată 3D”) poate fi calculat exact 
cu ajutorul următoarei formule 

Puterea rezultată a câmpului = √(x² + y² + z²) 
 
Imaginea  06  (pagina  următoare)  prezintă  direcția  câmpului  rezultat,  denumit  şi  câmp  surogat. 
Imaginile 03‐05, care indică măsurătorile realizate în cele trei poziții, precum şi imaginea 07 au fost 
obținute  într‐o  situație  tipică de măsurători  în bucătărie. Dacă  introduceți  în  formula de mai  sus 
valorile afişate de măsurătorile individuale se obține exact valoarea, afişată în imaginea 07, la care 
aparatul este ținut vertical față de câmpul rezultat. 
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foto 6   foto 7 

 
 
 
Instrucțiuni privind măsurătorile ‐ măsurători conforme TCO 
Cu acest analizor puteți verifica monitoarele PC în relație cu aşa‐numitul factor „banda inferioară de 
frecvență”. În acest sens trebuie să respectați standardele TCO 99 privind distanța până la obiectul 
de măsurat şi procedeele de măsurare. Informații suplimentare la www.tco‐info.com.  
 
 
Auto‐power OFF, baterie descărcată 
Această funcție serveşte pentru prelungirea duratei de viață a aparatului. 
În cazul  în care uitați să  îl opriți sau dacă se activează din greşeală  în timpul transportului, atunci 
analizorul se va deconecta automat după circa 40 minute. 
Dacă în centrul displayului apar două puncte (baterie descărcată) aparatul se deconectează după 3 
minute, pentru a se evita măsurătorile eronate. 
 
 
Avertizare acustică 
Măsurătorile pot fi însoțite şi de un semnal sonor. În acest sens, poziționați comutatorul „Betrieb” 
pe  simbolul difuzor  (în partea de  sus). Cu  cât este mai puternic  câmpul  recepționat,  cu atât mai 
puternic va fi şi semnalul audio redat.  
 
 
Aplicații universale 
Câmpurile alternative electrice şi magnetice au caracteristici diferite de propagare, ceea ce impune 
verificarea ambelor tipuri de câmpuri.  
Pentru sursele de câmp din afara  locuinței  (de ex. cabluri de  înaltă tensiune, curent de tracțiune, 
stații  de  transformare,  instalațiile  electrice  ale  vecinilor)  este  necesar  să  verificați  câmpurile 
alternative  magnetice,  deoarece  acestea  străbat  zidurile  fără  probleme,  în  timp  ce  câmpurile 
alternative electrice sunt în mare măsură derivate. 
Analiza câmpurilor alternative electrice este  importantă mai ales  în verificarea spațiilor de dormit, 
căci acestea apar chiar şi atunci când consumatorii electrici (de ex. veioză) sunt deconectați.  
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Date tehnice 
Proceduri de măsurători conform standardelor internaționale TCO şi MPR. 
 
Densitatea fluxului magnetic, unidimensional în nanotesla. 
  ‐ Domeniul de măsurători 2000 nT, rezoluție 1 nT 
Puterea câmpului electric contra potențialului pământului în V/m 
  ‐ Domeniul de măsurători 2000 V/m, rezoluție 1V/m 
  ‐ Cablul de împământare livrat în colet 
Precizie: ± 2%, ± 20 digiți la 50 Hertz (la 20°C, 45% umiditate contra standard calibrat). 
Caracteristică de frecvență compensată ‐ cel puțin de la 16 Hz până la 2 kHz (mai bine decât ‐2 dB). 
Semnal  acustic  proporțional  cu  puterea  câmpului  (cu  efect  „contor  Geiger”,  comutabil)  pentru 
orientarea în măsurători. 
LCD 3,5 digiți cu cifre mari, lizibile şi afişarea tipului de câmp măsurat.  
Dimensiuni: 74 x 180 x 32 mm 
Greutate: circa 175 g 
Alimentare: baterie‐bloc 9 V; durată medie de funcționare cu baterie alcalină ‐ 24‐36 ore, depinde 
de modul de funcționare. 
Afişare „Low batt.” (baterie descărcată) şi funcția „Auto‐Power Off”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste instrucțiuni de utilizare reprezintă o publicație a German Electronics SRL (Sucevei nr.14/201, Oradea, România) 
şi GIGAHERTZ SOLUTIONS® GmbH (90579 Langenzenn , Germania). 
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