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RO

Domeniu măsurători: -65,0…..+199,9°C, rezoluție 0,1°C respectiv –85,0 …+199,9°F,  rezoluție 0,1°F 
-65,0…..+1150°C,  rezoluție 0,1°C respectiv –85,0 …+1999,9°F, rezoluție 1°F 

Precizie (+/- 1digit): -65,0°C…+199,9°C +/-0,05% v MW +/-0,2% FS
(la temp. nominală 25°C) -65°C…+1150°C +/-0,1% v MW +/-0,2% FS
Deviație temperatură: 0,01%/K
Temperatură de referință: +/-0,3°C
Conexiune senzor: conector miniatură plat 2 pini fără tensiune termică, adecvat pentru toți senzorii NiCr-Ni (tip K) 
Offset și scala: compensare digitală punct zero și creștere
Frecvență măsurători: 3 măsurători pe secundă
Ecran: înalt de cca. 13 cm, display LCD 3 ½ poziții
Elemente de control: 3 taste cu folie pentru ON/OFF, afișare valori MIN/MAX, tasta HOLD, selector pentru rezoluția ecra-

nului
Memoria MIN/MAX: valorile MIN/MAX sunt salvate
Tasta HOLD: valoarea actuală este ”înghețată” pe ecran
Condiții de funcționare:  -25 până la +50°C ; 0 până la 80% umidit. relativă (fără condens)  
Temperatură de depozitare: -25 până la +70°C 
Alimentare: baterie 9 V tip JEC 6F22 (inclusă în colet)
Consum de curent: cca. 150 µA 
Indicator baterie descărcată: automat dacă bateria este descărcată ”BAT”
Funcția auto-off: în cazul în care funcția auto-off este activată aparatul se decuplează automat dacă nu este folosit o 

perioadă mai lungă de timp (1 – 120 min.)
Carcasă: ABS incasabil; cca. 1O6 x 67 x 30 (Î x l x A)  
Greutate: cca. 135 g, inclusiv baterie
EMC: Aparatul îndeplinește cerințele de bază privind protecția, stabilite în directiva CE pentru compatibi-

litatea electromagnetică (89/336/EEC). Eroare complementară: <1% 
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Instrucțiuni de siguranță

Acest aparat a fost fabricat și examinat conform cerințelor de siguranță pentru aparatele electronice de măsură. Funcționarea 
corectă și sigură a aparatului poate fi garantată numai dacă în utilizarea produsului sunt respectate normele generale de 
siguranță, precum și instrucțiunile specifice de siguranță incluse în acest manual. 
1. Funcționarea corectă și sigură a aparatului poate fi garantată numai dacă sunt respectate condițiile climatice specifi-
cate în capitolul ”Date tehnice”. Dacă aparatul este transportat dintr-un spațiu rece într-unul cald se poate forma condens, 
ceea ce va distorsiona funcționarea produsului. De aceea este nevoie ca aparatul să ajungă la temperatura camerei înainte 
de fi repus în funcțiune. 
2. Dacă conectați produsul la alte aparate realizați cu mare grijă cablarea. În anumite condiții se poate ca legăturile 
interne ale aparatelor străine (de ex. GND cu pământul) să ducă la valori nepermise pentru potențial, care ar putea distor-
siona sau chiar distruge produsul sau aparatul conectat. 
3.  Dacă observați că aparatul nu mai poate fi funcționa în siguranță, deconectați-l și asigurați-vă că nu mai poate fi 
operat. 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 
Dacă aveți dubii expediați aparatul producătorului pentru a fi examinat, respectiv reparat. 
4. Atenție: Acest aparat nu este adecvat pentru sistemele de siguranță, dispozitivele pentru cazuri de urgență sau 
aplicațiile care pot provoca accidentări sau daune materiale în caz de distorsiune în funcționare. 
Dacă această observație nu este luată în considerare urmările pot fi grave daune materiale și umane. 

Generalități: Măsurarea temperaturii cu termocuplu

•   Diferențele de temperatură dintre aparat și conectorul sondei pot duce la erori în măsurare. De aceea după conectarea sau atinge-
rea conectorului senzorului așteptați până la compensarea temperaturilor (procesul poate dura maxim 15 minute). 

•   Termocuplul este adecvat pentru măsurarea domeniilor mari de temperatură. Respectați valorile de graniță ale senzorului! 
•   În cazul măsurării temperaturii aerului este nevoie ca senzorul să fie uscat, în caz contrar va fi măsurată o temperatură prea mică 

(răcirea produsă de evaporare). 

Selecția rezoluției ecranului

Rezoluția se setează cu ajutorul comutatorului culisant din lateral. 
1° Comutator culisant jos: rezoluție afișare 1°C, respectiv 1°F
0,1° Comutator culisant sus: rezoluție afișare 0,1°C, respectiv 0,1°F. Dacă se depășește domeniul măsurători ( >199,9°) se trece auto-
mat la rezoluția 1°

Memorie valori MIN/MaX

Pentru afișarea valorii MIN (Lo): Apăsați scurt tasta Mode. Afișarea comută între ”Lo” și valoarea minimă.
Pentru afișarea valorii MAX (Hi): Apăsați scurt tasta Mode. Afișarea comută între ”Hi” și valoarea maximă.
Pentru afișarea valorii țintă: Apăsați tasta Mode. Se afișează valoarea țintă.
Pentru ștergerea valorii MIN/MAX: Apăsați tasta Mode cca. 2 sec. Valorile MAX și MIN sunt șterse. Apare scurt ”CLr” (clear). 

Funcția HOLD

Apăsați scurt tasta Hold pentru ”înghețarea” valorii măsurate actual.
Afișarea prezintă alternativ ”Hld” și valoarea măsurată stocată.
Apăsați din nou tasta Hold pentru afișarea valorii măsurate actual. 
Atenție: Dacă apăsați tasta Hold se afișează din nou valoarea măsurată actual. 

Offset (decalaj de zero) și corecția de înclinare/creștere

Corecția offset și cea de creștere servește în primul rând pentru egalizarea deviațiilor senzorului extern de temperatură. 
Valoarea afișată este calculată pe baza următoarei formule:
Unitate de măsură = °C: Afișare = (valoarea măsurată - offset) x (1 + corecția de creștere %)
Unitate de măsură = °F: Afișare = (valoarea măsurată – 32°F - offset) x (1 + corecția de creștere % + 32 °F

Pentru introducerea corecției offset și de creștere procedați după cum urmează:
1. Opriți aparatul.
2. Apăsați tasta Hold și simultan porniți aparatul. Mențineți apăsată tasta Hold până ce pe ecran apare OFS (cca. 3 sec.). 
3. Apăsați tasta Mode și Hold; pe ecran apare valoarea offset setată actual.
4. Setați valoarea offset dorită (valori max. setabile: +/- 5.0°C respectiv +/- 9.0°F). 
5. Ieșiți din acest punct cu tasta on/off. Pe ecran apare SCL (corecția de creștere). 
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6. Apăsați tasta Mode sau Hold; pe ecran apare valoarea actual setată pentru corecția de creștere pentru parametrul selecționat. 
7. Setați corecția de creștere cu tasta Mode sau Hold (valoare max. setabilă: +/-5.00%). Introducerea datelor se face în %.
Exemplu: Setarea este 4.00. Creșterea este mărită cu 4,00%. Creșterea = 104%.
În cazul unei valori măsurate de 100,0°C (fără corecția de creștere) aparatul ar afișa acum 104,0°C. 
8. Ieșiți din acest punct cu tasta on/off. Valoarea pentru corecția offset și de creștere este salvată. 
Atenție: Dacă la introducerea datelor nu apăsați nicio tastă o perioadă mai lungă de 20 de secunde, atunci configurarea aparatului este 
întreruptă. Modificările realizate nu vor fi salvate! 

Configurarea aparatului

Pentru a configura parametrii aparatului procedați după cum urmează:
1. Opriți aparatul.
2. Apăsați tasta Mode și simultan porniți aparatul. Mențineți apăsată tasta Mode până ce pe ecran apare ”P.oF” (cca. 3 sec.). 

I. Amânarea decuplării ”P.oF”: 
Perioada de timp pentru amânarea decuplării este introdusă în minute. Dacă nu se apasă nicio tastă aparatul se decuplează automat 
după scurgerea perioadei de timp setate. 
3. Apăsați tasta Mode sau Hold. Pe ecran apare valoarea actualmente setată pentru amânarea decuplării (off, 1 – 120 min.). 
4. Setați valoarea pentru amânarea decuplării cu tasta Mode și Hold. 
Valori setabile: off: Funcția amânarea decuplării este dezactivată (funcționare continuă)
   1...120: Perioadă de timp indicată în minute.
5. Părăsiți funcția amânarea decuplării cu tasta on/off. Pe ecran apare ”Uni”.

II. Unitatea afișată ”Uni”: selecția unității de măsură pentru afișarea temperaturii °F sau °C
6.Apăsați tasta Mode sau Hold; pe ecran apare unitatea de măsură setată actual (°C sau °F). 
7.Setați unitatea de măsură cu tasta Mode sau Hold. 
8.Părăsiți meniul unitate de măsură cu tasta on/off. Valorile sunt salvate. Aparatul afișează un test. 
Atenție: Dacă la introducerea datelor nu apăsați nicio tastă o perioadă mai lungă de 20 de secunde, atunci configurarea aparatului 
este întreruptă. Modificările realizate nu vor fi salvate! 

Mesaje sistem 

Er. 1 = domeniul măsurători este depășit în sus
Er. 2 = domeniul măsurători este depășit în jos
Er. 7 = eroare de sistem – aparatul a identificat o eroare de sistem (aparatul este defect sau se află mult în afara temperaturii de 
funcționare)
--- = nu este conectat senzorul sau conexiunea este întreruptă
Dacă în stânga jos pe ecran apare ”BAT” înseamnă că bateria este descărcată. Aparatul mai poate realiza măsurători o perioadă scurtă 
de timp. Dacă pe display apare ”bAt” înseamnă că bateria este complet descărcată și trebuie să fie înlocuită. Nu mai sunt posibile alte 
măsurători. 

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 (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 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.
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