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Acest manual de utilizare aparţine acestui produs. Manualul 
include instrucţiuni importante privind punerea în funcţiune şi 
operarea produsului. Înmânaţi acest manual şi altor persoane, 
cărora le puneţi la dispoziţie produsul.

Păstraţi manualul pentru consultări ulterioare. 

Introducere
Stimate client,
Termometrul digital cu data logger 309 este un aparat de măsu-
rare a temperaturii pe 4 canale construit conform ultimului sta-
diu de dezvoltare al tehnicii. Aparatul este echipat cu o interfaţă 
serială şi bidirecţională, ce permite conectarea termometrului la 
un computer. 

Construcţia aparatului corespunde normei DIN VDE 0411, par-
tea 1 pentru aparatele de măsură = EN 61010-1. Aparatul este 
testat din punct de vedere al compatibilităţii electromagneti-
ce şi respectă toate normele naţionale şi europene în vigoare. 
Declaraţia de conformitate şi documentaţia necesară se află în 
posesia producătorului.

Pentru a păstra intactă funcţionalitatea aparatului şi pentru a 
putea folosi produsul în siguranţă respectaţi întocmai instrucţiu-
nile prezentate în acest manual!

Domenii de utilizare

Măsurarea temperaturii în intervalul -200 °C până la +1370 °C, 
respectiv -328 °F până la +2498 °F folosind unul sau doi senzori 
(independenţi) externi de temperatură tip K. 
Măsurarea temperaturii în intervalul -50 °C până la max. +200 
°C, respectiv -58 °F până la +392 °F folosind senzorii de tempera-
tură tip K incluşi în colet.
Transferul bidirecţional al semnalului spre un PC cu Windows 95, 
Windows 98, Windows NT4.0 sau mai nou folosind interfaţa se-
rială; cu funcţia colectare date. 

Nu sunt permise operaţii de măsurare în condiţii vitrege de me-
diu. Prin condiţii vitrege de mediu se înţelege:
•   umezeală sau umiditate ridicată a aerului
•   praf şi gaze, aburi sau solvenţi inflamabili
•   câmpuri electrostatice şi magnetice puternice

Orice altă întrebuinţare, în afara celor menţionate deja, duce la 
defectarea produsului; în plus există şi alte pericole, precum in-
cendiu, scurtcircuitare, electrocutare etc. Aparatul nu are voie 
să fie modificat sau reconfigurat. Respectaţi întocmai instrucţiu-
nile de siguranţă! 

Elemente de comandă

1. Intrare măsurători “+” şi “-“, canal T1, pentru un senzor de 
temperatură tip K
2. Intrare măsurători pentru canalul 2, pentru un senzor de tem-
peratură tip K
3. Intrare măsurători pentru canalul 3, pentru un senzor de tem-
peratură tip K
4. Intrare măsurători pentru canalul 4, pentru un senzor de tem-
peratură tip K
5. Afişare multifuncţională cu sub-afişare (mai mică) cu 4 x 3 po-
ziţii şi afişarea funcţiilor şi unităţilor de măsură
6. Tasta on/off; a 2-a funcţie împreună cu tasta T1 – T2 pentru 
“Set”
7. Tasta T1 – T2
8. Tasta HOLD pentru menţinerea valorii măsurate (atunci când 
semnalele măsurate se schimbă rapid); a 2-a funcţie tasta Clock 
pentru afişarea orei setate
9. Tasta MAX MIN pentru înregistrarea valorii minime, maxime şi 
medii; a 2-a funcţie drept tastă INTV
10. Tasta înregistrare REC; a 2-a funcţie creşterea valorilor se-
tate.
11. Comutator pentru schimbarea unităţilor de măsură de la °C 
la °F şi invers; a 2-a funcţie micşorarea valorilor setate.
12. Buton pentru calibrare offset
13. Interfaţă serială RS-232 (jack stereo 3,5 mm)
14. Mufă pentru conectarea unui bloc de alimentare; polul “–“ 
în interior
15. Mufă filetată pentru stativ
16. Capac compartiment baterii 

Notificări legale

Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a Voltcraft (Lindenweg, D-92242 Hirschau).
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea prin orice mijloace, de exemplu prin fotocopiere, 
microfilmare, sau prin introducerea în sisteme electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil aprobarea scrisă a edito-
rului. Retipărirea, chiar şi parţială, este interzisă. 
Aceste instrucţiuni de utilizare reflectă specificaţiile tehnice ale produsului la data tipăririi manualului de utilizare. Producătorul 
îşi rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau de design fără o înştiinţare prealabilă.
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Instrucţiuni de siguranţă

În cazul defecţiunilor produse ca urmare a neres-
pectării instrucţiunilor prezentate în acest manu-
al de utilizare se pierde dreptul la garanţie. Nu ne 
asumăm responsabilitatea pentru daunele ce pot 
rezulta în aceste situaţii!

Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele mate-
riale sau umane ce pot rezulta ca urmare a operării 
nepotrivite a aparatului sau a nerespectării instruc-
ţiunilor de siguranţă prezentate în manual. În aces-
te cazuri se pierde dreptul la garanţie! 

Acest aparat a părăsit porţile fabricii în stare perfectă de func-
ţionare.
Pentru a păstra această stare şi a garanta operarea sigură a apa-
ratului vă rugăm să respectaţi toate instrucţiunile de siguranţă 
incluse în acest manual. Respectaţi următoarele simboluri:

= Citiţi în întregime manualul de utilizare.

•   Aparatele de măsură şi accesoriile nu sunt jucării şi de aceea 
nu au ce căuta în mâinile copiilor. 

•   Dacă produsul este folosit în medii profesionale trebuie res-
pectate normele legale privind protecţia la locul de muncă în 
cazul folosirii aparatelor electrice. 

•   În şcoli, ateliere, şcoli de ucenici funcţionarea aparatului se 
face numai sub supravegherea personalului specializat.

•   Atunci când manevraţi aparatul aveţi grijă ca mediile măsu-
rate să nu se afle sub tensiune! Manifestaţi atenţie sporită 
atunci când aveţi de-a face cu tensiuni mai mari de 25 V AC, 
respectiv 35 V DC. La aceste valori vă puteţi electrocuta în 
urma contactului cu conductorul electric. 

•   Înainte de fiecare măsurătoare verificaţi integralitatea fizică 
a aparatul de măsură, respectiv a senzorilor de temperatură. 

•   Tensiunea dintre aparatul de măsură şi sol nu are voie să de-
păşească 24 VACrms, respectiv 60 VDC. 

•   Nu folosiţi aparatul de măsură în spaţii sau în condiţii am-
bientale vitrege, în care există sau pot apărea gaze, vapori 
sau praf inflamabil. Din motive de siguranţă evitaţi neapărat 
umezirea aparatului de măsură, respectiv a cablurilor măsu-
rători. Evitaţi să folosiţi aparatul de măsură în apropierea:

 a. câmpurilor magnetice puternice (difuzoare, magneţi)
 b. câmpurilor electromagnetice puternice (transforma-
toare, motoare, bobine, relee, electromagneţi etc.)
 c. câmpurilor electrostatice (încărcări/descărcări)
 d. antenelor de emisie sau generatoarelor HF 
•   Nu folosiţi aparatul de măsură cu puţin înainte, în timpul sau 

imediat după o furtună (fulgere/supratensiune). Mâinile, în-
călţămintea, hainele, podeaua, aparatul de măsură, respectiv 
cablurile măsurători, circuitele şi părţile componente ale cir-
cuitelor etc. trebuie să fie neapărat uscate.

•   Dacă observaţi că aparatul nu mai poate fi funcţiona în sigu-
ranţă, deconectaţi-l şi asiguraţi-vă că nu mai poate fi operat. 

•   Aparatul nu mai poate fi folosit în siguranţă dacă:
 - prezintă daune evidente
 - nu mai funcţionează
 - produsul a fost depozitat în condiţii improprii o 
   perioadă mai lungă de timp sau
 - produsul a fost transportat în condiţii improprii
   Dacă transportaţi produsul dintr-un spaţiu rece într-

unul cald poate apărea condens, iar acesta poate defecta apara-
tul; în plus în aceste condiţii există şi pericolul electrocutării! De 
aceea lăsaţi aparatul la temperatura camerei, uneori chiar mai 
multe ore, înainte de a-l folosi.

Descriere aparat, cerinţe sistem

Termometrul digital 309 cu conexiune PC este echipat cu mai 
multe funcţii speciale, care completează anumite măsurători:
Funcţia MAX MIN permite determinarea şi afişarea celei mai 
mici şi celei mai mari valori măsurate. Funcţia HOLD menţine pe 
ecran valorile măsurate care se schimbă rapid (pentru notarea 
datelor). Tasta REC activează înregistrarea valorilor măsurate. 
Cu tasta °C/°F puteţi alege între două unităţi de măsură: grade 
Fahrenheit şi grade Celsius. Dacă odată cu pornirea aparatului 
apăsaţi simultan tasta T1-T2 ajungeţi la meniul setări.
Folosind cablul interfaţă (serial) inclus în colet realizaţi o cone-
xiune bidirecţională cu un PC. După instalarea software-ului co-
respunzător în PC este posibilă comunicarea dintre termometrul 
digital şi PC. Cerinţe minime sistem pentru instalarea software-
ului şi funcţionare:
- min. DX2/100 486 cu 16 MB RAM sau mai rapid/mai mare
- min. Windows 95 sau 98 sau NT 4.0 sau mai nou
- unitate CD-ROM, rezoluţie min. 800 x 600
- spaţiu liber pe hard disk min. 7 MB

Intervalul măsurători se întinde de la -200 °C la +1370 °C sau de 
la -328 °F la +2498 °F. Intervalul de temperatură pentru senzorii 
incluşi în colet este însă limitat de la -50 °C la +200 °C. Termo-
metrul digital 309 are utilizare universală, atât pentru aplicaţii 
hobby, cât şi profesionale sau şcolare. 

Manevrarea şi punerea în funcţiune a aparatului

A. Instalarea şi înlocuirea bateriei
Aparatul de măsură funcţionează cu o baterie 9 V. Bateria trebu-
ie înlocuită atunci când în stânga sus pe display apare simbolul 
baterie descărcată. În acest sens procedaţi după cum urmează:
•   decuplaţi aparatul de măsură de la circuitul de măsurat şi de 

la PC
•   decuplaţi senzorii de temperatură de la aparatul de măsură
•   opriţi aparatul de măsură
•   împingeţi cu atenţie capacul compartimentului baterie în di-

recţia indicată de săgeată
•   scoateţi bateria uzată
•   şi înlocuiţi-o cu una nouă de acelaşi tip
•   reînchideţi compartimentul baterie
•   dar aveţi grijă să nu striviţi firul clemei de conexiune (roşu/

negru).

Nu utilizaţi în niciun caz aparatul de măsură cu car-
casa deschisă. 
Nu lăsaţi în aparat baterii descărcate, căci din in-
teriorul bateriilor se pot scurge substanţe chimice 
ceea ce poate dăuna sănătăţii dvs., respectiv poate 
distruge compartimentul baterie. 
Bateriile uzate nu se aruncă la gunoiul menajer, ci nu-
mai în locurile de colectare special amenajate în acest 
sens. În acest mod vă îndepliniţi obligaţia legală de a 
elimina în mod ecologic bateriile uzate. 

B Conectarea senzorilor de temperatură
Pentru măsurători folosiţi întotdeauna numai senzorii de tempe-
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ratură specificaţi (în acest caz tip K). Înainte de conectare veri-
ficaţi starea fişei de conexiune, respectiv a capetelor senzorilor, 
precum şi a izolaţiei.

Expuneţi la temperatura de măsurat numai senzorii de tempe-
ratură. Respectaţi neapărat instrucţiunile de siguranţă şi datele 
tehnice care au relevanţă pentru temperatura de funcţionare. 
Nu depăşiţi niciodată valorile de intrare maxim admisibile. 

C Punerea în funcţiune a aparatului

C1 Setarea de bază
Aparatul de măsură este pornit şi oprit folosind tasta colorată 
I (în cerc). Pentru oprirea aparatului menţineţi apăsată această 
tastă până ce afişarea de pe display dispare (3, 2, 1 off). Aparatul 
poate fi oprit şi cu funcţia decuplare automată, care comută ter-
mometrul digital în modul sleep. Aparatul se opreşte automat 
după 30 minute dacă:
nu a fost apăsată nicio tastă
aparatul de măsură nu a înregistrat valori măsurate (REC)
funcţia decuplare automată nu a fost dezactivată. 
Funcţia decuplare automată poate fi dezactivată dacă apăsaţi 
tasta HOLD odată cu pornirea aparatului de măsură. Simbolul 
indică faptul că funcţia decuplare automată a fost dezactivată. 

C2 Funcţii taste
a. MAX MIN pentru intrarea de măsurare a temperaturii T1
Dacă apăsaţi tasta MAX MIN activaţi funcţia înregistrarea valorilor 
minime şi maxime. Aparatul înregistrează şi stochează continuu 
cele mai mari şi cele mai mici valori de temperatură. La fiecare 
apăsare a tastei puteţi citi alternativ valoarea MAX, valoarea MIN 
sau valoarea actuală MAX MIN (clipind). Pentru a părăsi această 
funcţie menţineţi apăsată tasta MAX MIN timp de 2 sec. 

Observaţie!
Unitatea de măsură nu poate fi modificată în 
timpul înregistrării valorilor minime şi maxime.

b. CLOCK pentru afişarea orei 
Dacă apăsaţi tasta CLOCK (iar anterior aţi setat ora) pe ecran 
apare data actuală cu anul (mijloc), luna, ziua (în stânga jos) şi 
ora (ore:minute, în dreapta jos). Fiecare apăsare a tastei este 
confirmată printr-un scurt bip. 

Setarea timpului
Pentru a ajunge la această funcţie apăsaţi tasta T1 – T2 odată 
cu pornirea termometrului. Se deschide meniul SET. Apăsaţi 
tasta CLOCK (= HOLD). Apare câmpul de afişare pentru dată şi 
oră; anul clipeşte. Modificaţi valoarea cu tasta ^ (=REC) pentru 
înainte, respectiv, v (=°C/°F) pentru înapoi. Setaţi anul, iar apoi 
apăsaţi tasta CLOCK. Acum clipeşte luna.
Setaţi luna actuală, iar apoi apăsaţi din nou tasta CLOCK. Acum 
clipeşte ziua.
Setaţi ziua actuală şi apăsaţi din nou tasta CLOCK. Clipeşte ora.
Setaţi ora (mod 24h) actuală şi apăsaţi din nou tasta CLOCK. Cli-
pesc minutele.
Setaţi minutele şi apăsaţi din nou tasta CLOCK pentru a încheia 
această setare. Ecranul afişează scurt memoria disponibilă, iar 
apoi trece la afişarea standard a temperaturii. 

c. Funcţia HOLD
La fiecare apăsare scurtă a tastei activaţi sau dezactivaţi funcţia 
HOLD. Funcţia menţine pe ecran valoarea măsurată actual de 
T1, până la dezactivarea funcţiei HOLD. În timp ce valoarea mă-

surată de T1 este menţinută pe ecran, diferenţa de temperatură 
T1 – T2 şi afişarea temperaturii T2 funcţionează în continuare. 
Cu funcţia HOLD activată nu este posibilă comutarea de la °C la 
°F sau invers, afişarea orei sau funcţia MAX MIN. 

d. Funcţia colectare date (data logger), înregistrare valori măsurate 
Cu tasta REC activaţi stocarea valorilor măsurate. În funcţie de 
intervalul de timp setat (de ex. 5 sec.) se stochează valoarea mă-
surată (T1, T2, T3 şi T4) împreună cu ora şi data. Valorile sunt 
stocate într-o poziţie a memoriei. În computer datele pot fi apoi 
vizualizate în fereastra data logger.
Pentru setarea intervalului de timp procedaţi după cum ur-
mează: La pornirea aparatului apăsaţi tasta T1 – T2 pentru a in-
tra în meniul SET. Apăsaţi o dată tasta MAX MIN. După aceea pe 
ecran apare „Int” pentru interval şi o afişare clipitoare pentru 
minute. Setaţi intervalul dorit pentru înregistrarea datelor în mi-
nute şi secunde. Puteţi seta maxim 59 de minute şi 59 secunde. 
Valoarea minimă este limitată la 00:01 (= 1 sec.). După setare 
apăsaţi din nou tasta MAX MIN; aparatul afişează temperatura 
măsurată actual. 

Observaţie!
Fiecare apăsare a tastei este confirmată 
printr-un scurt bip. 

C3 Alocarea mufelor 
Mufele T1 până la T4 sunt mufe de măsurători monopolare. La 
aceste mufe se conectează senzorii de temperatură K atunci 
când doriţi să realizaţi măsurarea temperaturii. Atenţie: contac-
tele fişei de conexiune au lăţime diferită. 

Nu folosiţi forţa la introducerea fişei în mufe. În 
caz contrar veţi distruge mufele, ce vor trebui apoi 
înlocuite. 

Mufa OUTPUT este o interfaţă serială RS-232 în formatul jack 
stereo 3,5 mm. Alocarea mufei este următoarea:

în spatele mufei este masa GND
în centrul fişei se află contactul RX = intrare high 5 V (intrare 
date)
în faţă la vârf se află contactul TX = ieşire high 5 V (ieşire date)

Aparatul este echipat şi cu mufa DC 9V. La această mufă puteţi 
conecta un bloc de alimentare cu următoarele date de ieşire: 
tensiune continuă 9 V (stabilizată, dacă este posibil), curent min. 
de ieşire 100 mA, diametru exterior fişă 3,5 mm şi diametru in-
terior fişă 1,35 mm. Polaritatea: minus – interior, plus + exterior. 

D Poziţia de funcţionare

În timpul utilizării poziţionaţi termometrul digital 309 în aşa fel 
încât să puteţi citi displayul LCD, respectiv ecranul să fie orientat 
în sus. 

Conexiunea la PC, instalarea software-ului

Pentru a putea realiza comunicarea între termometrul digital şi 
un computer trebuie îndeplinite următoarele condiţii:

1. realizarea unei conexiuni între PC şi termometru
2. instalarea software-ului. 

1. 
Conectaţi cablul interfaţă inclus în colet la mufa sub-D 9 pini 
COM1 de pe computerul oprit, iar apoi cu jackul 3,5 mm de pe 
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termometru. Verificaţi stabilitatea conexiunilor şi porniţi termo-
metrul şi computerul.

2. 
În coletul termometrului digital 309 se află un CD pe care este 
stocat un software, ce trebuie instalat pe un PC. Introduceţi CD-
ul în unitatea CD-ROM a computerului. Începe procesul automat 
de instalare. Urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran şi încheiaţi 
instalarea prin repornirea computerului 

SAU

Clic pe butonul START, iar apoi pe câmpul “Programe”. Clic pe 
“Windows Explorer”. Aici clic pe D sau E sau F, în funcţie de de-
numirea utilizată pentru CD-ROM. Pe ecran apare conţinutul CD-
ului. Clic dublu pe simbolul Setup. Începe procesul de instalare. 
Urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran: Initializing – ThermoLog 
– Welcome… - Components – Denumirea datelor în fereastra de 
start – Copying installation files – Reboot windows – Finish.

După instalare şi restart deschideţi fişierul Programs, iar apoi clic 
pe Test Link – Se 309, iar apoi încă o dată clic pe Se 309. După 
aceea apare o fereastră (mai multe informaţii în capitolele ur-
mătoare). 

Realizarea măsurătorilor

Transferul datelor
A Generalităţi
Pe ecran este afişată o fereastră. În stânga apare simbolul ter-
mometru şi eventual “No connection” dacă termometrul nu 
este pornit sau nu este conectat.

Porniţi termometrul şi conectaţi-l. După aceea dispare mesajul 
“No connection”. Dacă mesajul nu dispare înseamnă că există o 
problemă la termometru (bateria?), conexiune (contact imper-
fect?) sau software (eroare de instalare?). Reluaţi procesul de la 
început. 

În fereastra afişată pe ecran puteţi da clic pe orice buton. În rân-
dul din partea superioară a ferestrei meniu apar următoarele 
câmpuri:
FILE – pentru stocare (SAVE), imprimare (PRINT) sau ieşirea din 
program (EXIT)
REAL TIME (GRAPH) – afişarea grafică a măsurătorii în timp real 
(RUN sau STOP)
DATA LOGGER – transferul datelor stocate pe termometru spre 
PC
VIEW – pentru activare/dezactivare Control Panel sau grafice
WINDOW – deschiderea/închiderea mai moduri de afişare fe-
restre (cascadă)
HELP – text help în engleză
EXIT (X în dreapta sus) – ieşirea din program.
În rândul din partea inferioară a ferestrei este afişată starea 
logger-ului: “On connection” pentru conexiune realizată sau “Off 
connection” pentru conexiune întreruptă. 

B REAL TIME GRAPH
Clic pe câmpul “Real Time” şi pe “Run”. Dacă aveţi display sau 
monitor color pe ecran sunt afişate patru linii, ce reprezintă tem-
peratura T1 (galben), T2 (roşu), T3 (verde) şi T4 (roz) în funcţie de 
timpul T (ora). În continuare descrierea comenzilor individuale.

Cele două câmpuri din stânga în fereastra Real-Time-Graph sunt 

folosite pentru a afişa sau ascunde tabelul sub valoarea de tem-
peratură şi/sau pentru a afişa sau ascunde 3 câmpuri: Start time 
(ora de start), Sampling rate (viteza de înregistrare date) şi Data 
no. (contor date de temperatură). Timpul maxim pentru setarea 
ratei de eşantionare este 59 minute şi 59 secunde. Intervalul cel 
mai mic este de 2 sec, ceea ce înseamnă că pe ecran apar alte 
valori măsurate la fiecare 2 sec. (noi valori măsurate).

Cele trei butoane din dreapta: Cursor (simbolul săgeată), Marker 
X pentru marcaje X şi T pentru text referitor la valoarea de tem-
peratură afişată.

Imediat în dreapta se află butonul CLEAR pentru ştergerea se-
tărilor realizate. Lângă în dreapta se află butonul UNDO ZOOM. 
Dacă o parte din afişare a fost “trasă” şi mărită cu mouse-ul 
(menţineţi apăsată tasta stângă a mouse-ului), puteţi dezactiva 
zoom-ul cu UNDO ZOOM.

Imediat în dreapta (între UNDO ZOOM şi GRAPH OPTIONS) se 
află câmpul SPLIT. Clic pe acest câmp – se comută afişarea da-
telor măsurate pe un canal la afişarea măsurătorii pentru mai 
multe canale sau invers.

Opţiuni grafice
Clic pe acest câmp; accesaţi fereastra denumită “Customizati-
on”. Aici puteţi realiza un titlu şi o notă (main- & sub-title) fo-
losind diferite fonturi, puteţi modifica culoarea de fundal sau 
puteţi elimina reţeaua de linii etc.

Axa Y
Clic pe acest câmp pentru a defini domeniul de afişare al tem-
peraturii, de ex. de la -20 °C la +60 °C sau de la -50 °C la +200 °C. 
Unitatea de măsură depinde de setarea termometrului. Cu cât 
domeniul de setare este mai mare, cu atât mai imprecisă este 
afişarea.

Pentru a închide fereastra “Real Time Graph” clic pe “x” din 
dreapta sus în meniul “Graph”.

Sub “Ecran” cu temperaturile afişate (canal 1 - 4) se află un tabel 
în care sunt înregistrate cele mai mari şi cele mai mici tempera-
turi apărute pentru fiecare canal, împreună cu ora. Dacă opriţi 
măsurătorile (STOP) este afişată şi valoarea medie AVG. În acest 
fel puteţi stabili momentul în care s-a modificat o valoare de 
temperatură şi la care senzor. 

C Data logger
Dacă daţi clic pe acest simbol apar două sub-meniuri: LOAD pen-
tru pornire data logger şi SETUP pentru sincronizarea aparatului 
de măsură la PC (ora etc.). Clic pe LOAD; pe ecran apar REAL 
TIME GRAPH, afişarea MAX MIN (dedesubt) şi DATA SETS în stân-
ga. Dacă daţi clic pe unul dintre aceste seturi de date pe ecran va 
apărea conţinutul setului. Jos apare valoarea MAX şi MIN de la 
T1 la T4. În meniul GRAPH puteţi mări afişarea menţinând apă-
sat butonul stâng al mouse-ului şi trăgând apoi partea selectată 
cu pointerul mouse-ului; comanda UNDO ZOOM readuce afişa-
rea la dimensiunile normale. 

D View
Clic pe câmpul VIEW, iar apoi pe CONTROL PANEL. După aceea 
afişarea din partea frontală a aparatului de măsură se va schim-
ba continuu. Termometrul poate fi controlat limitat (cu excepţia 
meniului setări) folosind mouse-ul computerului. Dacă faceţi clic 
pe REAL TIME GRAPH pe ecran apare afişarea în timp real. Pen-
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tru a închide fereastra REAL TIME GRAPH clic pe “x” în dreapta 
sus. 

E Window
Clic pe WINDOW, iar apoi pe TILE pentru afişarea pe întreg ecra-
nul sau CASCADE pentru afişarea în cascadă. Clic pe PANEL pen-
tru termometru (partea frontală) în prim plan sau pe REAL TIME 
GRAPH pentru măsurători în timp real sau pe DATA LOGGER 
(dacă este activat) pentru afişare data logger în prim plan. 

F HELP
Clic pe simbolul HELP (semn de întrebare deasupra unei cărţi) 
pentru a ajunge la meniul HELP. 

Realizarea unei măsurători

Generalităţi
Intervalul de măsurare a temperaturii pentru termometrul digi-
tal se întinde de la -200 °C la +1370 °C. 
Intervalul de măsurare a temperaturii pentru senzorul tempera-
tură inclus în colet se întinde de la -50 °C la +200 °C. Nu măsuraţi 
cu acest senzor temperaturi de peste +200 °C (= 392 °F).
Numai termoelementul poate fi expus la temperaturi situate în 
afara domeniului +18 °C - +28 °C (domeniul pentru precizia ga-
rantată).

Măsurătoare
Pentru măsurarea temperaturii procedaţi după cum urmează:
1. În funcţie de aplicaţie conectaţi unul, doi sau patru senzori de 

temperatură tip K (doi sunt incluşi în colet) la termometru, iar 
apoi porniţi aparatul de măsură.

Nu aplicaţi tensiune. În caz contrar aparatul de 
măsură se va defecta. 

2. Menţineţi senzorul (senzorii) de temperatură pe/în mediul de 
măsurat liber de tensiune (corp de răcire etc., dar nu şi lichide 
inflamabile sau corozive). 

Observaţie!
În partea de sus stânga a ecranului este afişată tempera-
tura T1. În partea de sus dreapta este afişată temperatura 
T2. Dedesubt în stânga şi în dreapta apar temperaturile 
pentru intrările T3 şi T4. 
Dacă unul din cei patru senzori de temperatură nu este 
conectat sau conexiunea este întreruptă, în loc de o va-
loare măsurată pe ecran apare “- - -“. Aparatul nu mai cal-
culează/afişează diferenţa de temperatură. 

3. Dacă sunt alocate ambele intrări T1 şi T2 este posibilă funcţia 
măsurarea diferenţei de temperatură. Apăsaţi tasta T1 – T2. 
Pe ecran apare temperatura T1 în stânga sus şi T2 în stânga 
jos. În dreapta sus apare 1 – 2, iar rezultatul diferenţei T1 – T2 
în dreapta jos. 

Eliminarea deşeurilor

Dacă termometrul digital 309 nu mai funcţionează, respectiv 
nu mai poate fi reparat atunci trebuie să eliminaţi aparatul uzat 
conform normelor legale în vigoare. 

Rezolvarea problemelor

Acest produs este un aparat proiectat şi construit conform ul-
timelor realizări din domeniul tehnicii şi, totodată, este sigur în 
operare. Cu toate acestea pot apărea diverse probleme şi dis-
torsiuni. 
Câteva informaţii legate de felul în care puteţi soluţiona aceste 
posibile probleme:

Respectaţi întocmai instrucţiunile de siguranţă! 

Întreţinere şi calibrare

Calibraţi anual aparatul de măsură pentru a se putea garanta 
precizia termometrului o perioadă cât mai lungă de timp. 
Înlocuirea bateriei este descrisă la cap. “Manevrare, punerea în 
funcţiune a aparatului A”. Pentru curăţarea aparatului, respectiv 
displayului folosiţi o cârpă curată, uscată, antistatică şi care nu 
lasă scame. 

Nu folosiţi pentru curăţare produse pe bază de car-
bon sau benzină, alcool ori alte substanţe similare, 
căci acestea atacă suprafaţa aparatului de măsură. 
În plus vaporii rezultaţi sunt explozivi şi dăunează 
sănătăţii. Nu folosiţi pentru curăţare nici scule cu 
margini ascuţite, şurubelniţe sau perii metalice etc. 

Date tehnice

Eroare Cauză posibilă
Datele nu sunt trans-
mise spre PC

Contactul conexiunii este sigur? 

Software-ul a fost descărcat conform 
instrucţiunilor? 

Verificaţi interfaţa PC.

După pornirea apa-
ratului de măsură pe 
ecran nu apare nimic

Bateria este descărcată? 

Aparatul de măsură s-a decuplat 
automat după 30 de minute de 
neutilizare?

Specificaţii tehnice

Display ecran 4x poziţii până la max. 9999, 
afişare simboluri şi unităţi de măsură

Rată max. măsurători 1,25 măsurători/sec., adică 5 
măsurători în 4 sec.

Temp. de funcţionare 
(condiţii ambientale):

0°C - +50°C (32°F - 122°F)

Temp. de depozitare -10°C - +60°C (14°F - 140°F, 
fără baterie

Umiditate relativă 0 - 80 %, fără condens

Temperatura pentru 
precizia indicată:

+23°C ±5 K
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Valori de toleranţă
Datele de precizie în ±(% din val. afişată + eroare de afişare în K) 
pentru Kelvin reprezintă o valoare absolută a unei diferenţe de 
temperatură sau deviaţie.
Precizia timp de 1 an la o temperatură de +23 °C ±5 K, la o umi-
ditate relativă mai mică de 80%, fără condens. Perioada pentru 
activarea aparatului durează 1 minut. 

Interval măsurători Precizie  Rezoluţie
-200°C - +200°C ±(0,2%+1K)  0,1°C
+200°C - +400°C ±(0,5%+1K) 1°C
+400°C - +1370°C ±(0,2%+1K) 1°C
-328°F - -200°F  ±(0,5%+2°F) 0,1°F
-200°F - +200°F ±(0,2%+2°F)  0,1°F
+200°F - +2498°F ±(0,3%+2°F)  1°F

Senzor temperatură TP-K01
-50°C - +200°C±2,2K sau ±0,75%
-58°F - 392°F ±3,6K sau ±0,75%

Depăşirea valorilor de intrare maxim admisibile 
poate duce la defectarea aparatului de măsură, re-
spectiv pune în pericol viaţa utilizatorului. 

Specificaţii tehnice

Coeficient 
de temperatură 

suplimentar 0,01% din valoarea 
afişată +0,03°C (respectiv 0,01% din 
valoarea afişată +0,06°F) pro K în 
intervalul 0°C - 18°C şi 28°C - 50°C

Indicator baterie 
descărcată: 

„      „ apare la o valoare mai mică de 
7,3 V pentru tensiunea bateriei

Tip baterie NEDA 1604 9V sau 6F22 9V (alcalină)

Greutate 250 g (cu baterie)

Dimensiuni (L x l x Î) 184 x 64 x 30 mm (fără cabluri)

Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a German Electronics SRL (str. Cuza 
Vodă nr.61/A, Oradea, România) şi Conrad Electronic SE (Klaus-Conrad 1, D-92240 
Hirschau, Germania).
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea (inclu-
siv traducerea) prin orice mijloace, de ex. prin fotocopiere, microfilmare sau prin intro-
ducerea în sisteme electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil aprobarea 
scrisă a editorului. Retipărirea, chiar şi parţială, este interzisă.
Aceste instrucţiuni de utilizare reflectă specificaţiile tehnice ale produsului la data 
tipăririi. Producătorul îşi rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau de 
design fără o înştiinţare prealabilă.

© 2014 Conrad Electronic SE & German Electronics SRL (ed. lb. română)
Toate drepturile rezervate

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE

Producător:  Conrad Electronic SE

Deţinător licenţă:  Conrad Electronic SE

Adresă:   Strada Klaus – Conrad Nr. 1
   D – 92240 Hirschau, Germania

Declarăm pe proprie răspundere că produsul:

Tip de echipament: Termometru digital cu data 
logger 
   Voltcraft K204

Cod produs:  100518

Este în conformitate cu următoarele norme sau documente:

1. Directiva 89/336/EEC
EN 55022: 1998 +A1: 2000 +A2: 2003;
EN 61000-6-1Ș 2001;

Hirschau, 02 Iul. 2010
Locul şi data emiterii

Producător/Reprezentant autorizat
numele şi semnătura


