
 

TERMOMETRU/HIGROMETRU VOLTCRAFT MS-10 
Cod produs: 100841 

 

Stimate Client,  

 

Vă mulţumim pentru excelenta decizie de a cumpăra acest produs Voltcraft®. 

Aţi achiziţionat un produs de calitate superioară aparţinând unui brand care se distinge 

prin competenţa tehnică, experienţa extraordinară acumulată şi inovaţia permanentă în 

domeniul dispozitivelor de măsurare şi al tehnologiilor de încărcare şi de reţea. 

Cu Voltcraft® veţi fi în măsură să rezolvaţi sarcini dificile atât ca utilizator amator, 

cât şi ca utilizator profesionist. Voltcraft® vă oferă o tehnologie fiabilă susţinută de 

un raport cost-performanţă deosebit de avantajos. 

Prin urmare, suntem siguri că primul dumneavoastră contact cu brandul Voltcraft® va 

marca, de asemenea, începutul unei relaţii de succes şi de lungă durată. 

Vă dorim să vă bucuraţi din plin de noul dumneavoastră produs Voltcraft®! 

 

Caracteristici 

 Măsoară temperatura interioară 

 Măsoară umiditatea relativă a aerului din interior 

 Afişează valorile minime şi maxime 

 Afişează punctul de rouă 

 Alarmă optică şi acustică în caz riscului apariţiei de mucegai 

 

Termo-higrometrul Voltcraft MS-10 este un instrument de măsurat ideal pentru 

verificarea condiţiilor ambientale dintr-o încăpere. 

 



O umiditatea excesivă a aerului din interior poate afecta sănătatea dumneavoastră şi 

poate duce la formarea unor pete de umiditate şi mucegai. Pe de altă parte, şi un aer 

excesiv de uscat poate avea diverse consecinţe negative asupra sănătăţii şi bunăstării 

dumneavoastră. 

 

Un sistem eficient de încălzire şi ventilaţie vă poate ajuta să creaţi un ambient 

confortabil şi sănătos şi totodată să reduceţi costurile de încălzire. 

 

Interacţiunea dintre temperatură şi umiditatea aerului 

În cazul în care aerul din cameră este prea umed, ventilarea încăperii pe timp de iarnă 

pare în primă fază fără sens, mai ales că aerul din exterior este rece şi la fel de umed. 

Aerul rece reţine o cantitate foarte mică de umezeală sau chiar deloc. Când un 

astfel de aer intră într-o încăpere, el devine mai cald şi poate absorbi o cantitate mai 

mare de vapori de apă. Astfel, după doar câteva minute de aerisire a camerei, veţi 

putea observa pe afişajul digital modul în care umiditatea relativă scade. 

 

Temperatura interioară în °C Cantitatea de apă (în g/m3) în cazul unui aer saturat* 

± 0 4,8 

+ 6 7,3 

+ 12 10,7 

+ 18 15,4 

+ 24 21,8 

* umiditatea aerului 100% 

 

Punctul de rouă 

Această interdepedenţă dintre temperatură şi umiditatea aerului este exprimată prin 

intermediul punctului de rouă: 

Dacă aerul este răcit continuu la umiditate constantă absolută, umiditatea relativă va 

creşte în mod constant până la o valoare de 100%. În cazul în care aerul este răcit în 

continuare, excesul de vapori de apă se va transforma în picături de apă. 

În cazul în care instrumentul de măsurat indică o temperatură a aerului de 20° C şi o 

umiditate relativă de 65%, atunci temperatura punctului de rouă va fi 13,2° C. Acest 



lucru înseamnă că, de exemplu, în dormitorul dumneavoastră se va forma condens şi 

picături de apă în toate punctele de pe pereţi şi tavan care sunt mai reci de 13,2° C, 

fenomen ce poate duce mai târziu la apariţia unor pete umede şi mucegai. 

Dacă aerul are o umiditatea relativă de 40%, atunci temperatura punctului de rouă este 

numai 6° C. Prin urmare, pereţii şi tavanele ar trebui să fie semnificativ mai reci 

pentru ca aerul să ajungă la punctul de rouă şi să se formeze picături de apă. 

 

Tabel cu valori ale punctului de rouă 

 Temperatura punctului de rouă în °C 

Temperatura 

interioară în °C 

Umiditatea relativă a aerului în % 

30% 40% 50% 60% 65% 70% 80% 90% 

30 10,5 14,9 18,4 21,4 22,7 23,9 26,2 28,2

25 6,2 10,5 13,9 16,7 18,0 19,1 21,3 23,2

20 1,9 6,0 9,3 12,0 13,2 14,4 16,4 18,3

15 -2,2 1,5 4,7 7,3 8,5 9,6 11,6 13,4

10 -6,0 2,6 0,1 2,6 3,7 4,8 6,7 8,4

 

 

Cum să obţineţi o temperatură şi umiditate a aerului corecte 

Sfaturi pentru o încălzire şi ventilaţie eficiente: 

 Verificaţi punctul de rouă! Temperatura la suprafaţă a pereţilor nu trebuie să scadă 

niciodată sub 15° C! 

 Nu opriţi complet încălzirea atunci când plecaţi de acasă. 

 Aerisiţi camerele indiferent de condiţiile meteo, chiar şi atunci când plouă. 

 Deschideţi ferestrele pentru o perioadă scurtă de timp. O fereastră deschisă doar 

parţial (de exemplu în poziţie înclinată) nu asigură o aerisire eficientă. Mai mult, într-

un astfel de caz doar risipiţi energia termică şi creaţi condiţii favorabile pentru 

formarea mucegaiului. 

 În cazul în care aerul din încăpere este prea uscat, în special iarna, vă recomandăm 

să folosiţi umidificatoare electrice, deoarece aerisirea camerei când în exterior sunt 

temperaturi scăzute nu face decât să scadă în continuare umiditatea. 

 Este suficient să aerisiţi camerele doar câteva minute. Verificaţi valorile indicate pe 

termo-higrometrul Voltcraft MS-10. 



 

Mod de utilizare 

 

Punerea în funcţiune: 

Scoateţi banda de siguranţă de la baterii. Dezlipiţi folia de protecţie de pe ecran. 

Acum, termo-higrometrul este pregătit pentru utilizare. 

 

Ecranul: 

Coloana din stânga arată umiditatea relativă a aerului din interior, coloana din mijloc 

indică temepratura interioară, iar coloana din dreapta temperatura punctului de rouă. 

Unitatea de măsurare a temepraturii poate fi schimbată de la °C la °F cu ajutorul 

butonului „°C/°F” situat în spatele aparatului. 

Dacă umiditatea aerului depăşeşte 65% există riscul formării de mucegai. În acest caz, 

o pictogramă reprezentând o faţă încruntată va fi afişată pe ecran şi se va auzi un 

semnal de alarmă. Avertizarea sonoră poate fi dezactivată cu ajutorul comutatorului 

glisant situat în spatele aparatului. 

 

Temperaturi maxime/minime: 

 Apăsaţi tasta „MAX/MIN” şi pe ecran vor fi afişate cele mai ridicate valori de 

temperatură şi umiditate înregistrate de la ultima resetare. 

 Apăsaţi din nou tasta „MAX/MIN” şi pe ecran vor fi afişate cele mai scăzute valori 

de temperatură şi umiditate înregistrate de la ultima resetare. 

 Pentru a reveni la afişarea valorilor actuale, apăsaţi încă o dată tasta „MAX/MIN”. 

 Apăsaţi tasta „RESET” pentru a şterge toate valorile maxime şi minime 

înregistrate. 

 

Amplasarea sau agăţarea termo-higrometrului: 

În spatele termo-higrometrului există o deschizătură circulară pentru montarea pe 

perete. Dacă doriţi să amplasaţi termo-higrometrul pe o suprafaţă plană, utilizaţi 

suportul furnizat împreună cu aparatul. 

Deoarece nivelul de umiditate poate varia mult chiar şi în interiorul aceleiaşi încăperi, 

montaţi termo-higrometrul în aşa fel încât să puteţi monitoriza locurile unde pot să 

apară cele mai multe probleme. 

 



Schimbarea bateriilor: 

Deschideţi compartimentul bateriilor şi introduceţi două baterii de 1,5 V tip AA, 

respectând polaritatea corectă. Închideţi compartimentul bateriilor. 

Notă: Nu aruncaţi bateriile folosite laolaltă cu gunoiul menajer. Duceţi-le în locurile 

de colectare special amenajate în acest sens. 

 

 

Evacuarea 

În scopul ocrotirii şi îmbunătăţirii calităţii mediului înconjurător, al 

protejării sănătăţii omului şi al utilizării resurselor naturale cu prudenţă şi în 

mod raţional, consumatorul este solicitat să predea produsul devenit 

inutilizabil la orice punct de colectare şi reciclare din localitatea de 

domiciliu, conform reglementărilor legale în vigoare. 

Logo-ul reprezentând o pubelă cu roţi barată cu două linii în formă de X 

indică faptul că produsul face obiectul unei colectări separate, la un centru 

de colectare şi reciclare a produselor electronice şi nu laolaltă cu gunoiul 

menajer. 

 

Baterii / baterii reîncărcabile 

Consumatorul final este obligat prin lege (Legea nr. 426/2001 privind 

regimul deşeurilor) să returneze bateriile şi bateriile reîncărcabile uzate. 

Aruncarea lor laolaltă cu deşeurile menajere este interzisă! 

Bateriile/bateriile reîncărcabile care conţin substanţe periculoase sunt 

marcate prin simbolul pubelei cu roţi barate. Simbolul indică faptul că 

aruncarea produsului în locurile de depozitare a gunoiului menajer este 

interzisă. Simbolurile chimice pentru respectivele substanţe periculoase 

sunt: Cd = cadmiu, Hg = mercur, Pb = plumb. 

Vă puteţi debarasa de bateriile/bateriile reîncărcabile uzate, în mod 

gratuit, la orice punct de colectare din localitatea dumneavoastră, la 

filialele noastre sau oriunde se comercializează baterii sau baterii 

reîncărcabile. 

Vă respectaţi astfel obligaţiile legale şi contribuiţi la protejarea mediului înconjurător! 

 

 



Date tehnice: 

Tensiunea de alimentare    2 baterii de 1,5 V tip AA 

Domeniul de măsurare umiditate   1% ... 99% rH 

Precizie      ± 3% 

Domeniul de măsurare temperatură   -10° C ... +60° C 

Precizie      ± 1% 

 

SENZOR DE PRECIZIE ELVEŢIAN 

Senzorul de mare precizie hygroTECH asigură o afişare deosebit de rapidă şi exactă a 

umidităţii aerului. 

 

Mentenanţă 

 Nu expuneţi termo-higrometrul la temperaturi extreme, vibraţii sau şocuri. 

 Curăţaţi aparatul cu o cârpă moale, umedă. Nu folosiţi solvenţi sau agenţi de 

curăţare. 

 Vă rugăm nu încercaţi să reparaţi singur dispozitivul. Contactaţi distribuitorul de la 

care aţi cumpărat termo-higrometrul. Vă rugăm să schimbaţi bateriile înainte de a 

duce aparatul la reparat. 

 Garanţia va fi anulată în cazul utilizării improprii sau nerespectării instrucţiunilor 

de operare.  


