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Introducere 
 

 

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®! 

 

 

Domeniul de utilizare 
 

 
Termometrul cu infraroşu este un dispozitiv pentru măsurarea non-contact a temperaturii. 

El determină temperatura prin măsurarea radiaţiilor infraroşii emise de un obiect şi a 

raportului de emisie. Este foarte util în măsurarea temperaturii obiectelor extrem de calde, 

greu accesibile sau aflate în mişcare. Termometrul cu infraroşu măsoară temperatura de 

suprafaţă a unui obiect. Nu poate măsura prin obiecte transparente, precum sticla sau 

plasticul. Intervalul său de măsurare este cuprins între -50°C şi 650°C (modelul IR 650-12D) 

şi între -50°C şi 800°C (modelul IR 800-20D). Pentru alimentare este nevoie de o baterie 

bloc de 9 V. 

 
Produsul îndeplineşte cerinţele europene şi naţionale referitoare la compatibilitatea 

electromagnetică (CEM). Conformitatea CE a fost verificată, iar declaraţiile şi 

documentele justificative sunt deţinute de către producător. 

 
Orice altă utilizare în afara celei descrise mai sus este interzisă deoarece poate provoca 

deteriorarea produsului şi implică riscuri suplimentare, precum scurtcircuit, incendiu, şoc 

electric, etc. Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni de utilizare şi să le păstraţi 

pentru referinţe ulterioare. 
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Caracteristici 
 

 

Laser dual cu punct focal 

Funcţie alarmă încorporată pentru semnalarea valorilor superioare şi inferioare, prin 

semnale optice şi acustice 

Stocarea temperaturii maxime în timpul măsurării 

Funcţie permanentă de măsurare 

Raport de emisie ajustabil de la 0.10 la 1.00 

Iluminarea opţională a ecranului. 

 

 

Conţinut colet 
 

 
Termometru cu infraroşu 

Geantă pentru termometru 

Baterie bloc 9-V 

Manual de utilizare 

 

 

Instrucţiuni de siguranţă 
 

 
Garanţia devine nulă în cazul unor deteriorări rezultate ca urmare a 

nerespectării instrucţiunilor de siguranţă! Nu ne asumăm nicio răspundere 

în cazul daunelor materiale sau al vătămării corporale rezultate în urma 

utilizării necorespunzătoare sau nerespectării măsurilor de siguranţă! 

Semnul exclamării într-un triunghi semnalează informaţii importante care 

trebuie întotdeauna respectate. 

 

 Orice transformare neautorizată şi/sau modificări aduse produsului sunt interzise din 

motive de securitate şi conformitate (CE). 

 Produsul nu trebuie supus unor vibraţii intense sau stresului mecanic puternic. 

 Nu expuneţi niciodată produsul la radiaţii solare intense, câmpuri electromagnetice, 

temperaturi extreme sau umezeală. 
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 Nu expuneţi produsul umidităţii ridicate sau lichidelor. În cazul utilizării în aer liber, 

aparatul trebuie pus în funcţiune doar în condiţii meteo adecvate şi numai cu 

dispozitivele de siguranţă corespunzătoare. 

 Umezeala, praful, fumul şi/sau vaporii pot afecta mecanismul optic al termometrului, 

şi implicit şi rezultatele măsurătorilor. 

 Nu vă uitaţi niciodată direct sau prin instrumente optice în fasciculul de raze laser. 

 

Nu fixaţi raza laser pe oglindă sau alte suprafeţe de reflexie. 

 

 Nu îndreptaţi raza laser asupra oamenilor sau animalelor. Radiaţiile laser pot dăuna 

grav ochilor sau pielii.  

 Acest produs este dotat cu laser categoria 2, conform EN 60825-1: 1994 + A1:2002 

+ A2: 2001. 

 
Atenţie: Punerea în funcţiune a produsului în mod diferit faţă de cel descris în acest 

manual de utilizare sau cu alte setări decât cele sugerate poate provoca radiaţii 

periculoase. 

 

 Niciodată să nu utilizaţi aparatul imediat după ce l-aţi mutat dintr-o încăpere  rece 

într-una încălzită. Condensul care se formează din poate deteriora aparatul. De 

asemenea, dacă lentila se abureşte, acest lucru poate duce la măsurători eronate. 

Înainte de folosire, aşteptaţi ca aparatul să atingă temperatura camerei. 

 Dacă aveţi motive să credeţi că produsul nu mai poate fi utilizat în condiţii de 

siguranţă, închideţi-l imediat şi asiguraţi-vă că nu poate fi pornit în mod accidental. 

Funcţionarea în siguranţă nu mai este posibilă dacă aparatul: 

- prezintă semne vizibile de deteriorare 

- nu mai funcţionează 

- a fost depozitat o perioadă mai lungă de timp în condiţii improprii 

- a fost supus unui stres mecanic intens în timpul transportului 

 Aparatul nu este o jucărie. Nu-l lăsaţi la îndemâna copiilor sau animalelor de casă! 

 Pe şantiere, regulamentele de prevenire a accidentelor stabilite de către asociaţiile 

profesionale care lucrează în domeniul instalaţiilor electrice şi al echipamentelor 

industriale trebuie să fie respectate întocmai. 
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 Utilizarea unui astfel de aparat în şcoli, centre de formare profesională sau ateliere 

de lucru trebuie să aibă loc sub supravegherea unui personal instruit. 

 Reparaţiile trebuie efectuate numai de către un specialist sau un atelier specializat. 

 Dacă aveţi întrebări privitoare la manipularea dispozitivului la care nu găsiţi răspuns 

în acest manual de utilizare, contactaţi departamentul nostru tehnic. 

 

 

Elemente de control: 
 

 

 

1. Ecran 

2. Buton „UP” 

3. Buton „MODE” 

4. Buton „DOWN” 

5. Buton pentru măsurare 

6. Conversie °C/°F 

7. Compartiment baterii 

8. Spot laser/orificiu de măsurare 

9. Capac compartiment baterii 

10. „Scan”, afişaj valori măsurate 

11. „Hold”, ecran pentru afişarea 

temporară a valorilor măsurate 

12. Afişaj laser activat 

13. Afişaj funcţie măsurare 

permanentă activată 

14. Simbol pentru avertizare 

valoare superioară 

15. Simbol pentru avertizare 

valoare inferioară 

16. Unitate de măsură (°C sau °F) 

17. Simbol baterie descărcată 

18. Afişaj raport de emisie 

19. Simbol raport de emisie 

20. Afişaj temperatură maximă 

21. Simbol temperatură maximă 

22. Valoare măsurată



Introducerea/Schimbarea bateriilor 
 

 

La introducerea bateriilor asiguraţi-vă ca polaritatea să fie corectă. Dacă nu aveţi 

de gând să folosiţi aparatul pentru o perioadă mai lungă de timp, atunci scoateţi 

bateriile din aparat pentru a preveni deteriorarea cauzată de scurgerea acestora. 

Bateriile deteriorate sau care prezintă scurgeri de substanţe pot provoca arsuri 

grave în contact cu pielea; prin urmare, utilizaţi mănuşi de protecţie adecvate 

atunci când lucraţi cu astfel de baterii.  

Bateriile nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor. Nu lăsaţi bateriile la întâmplare, 

deoarece există riscul ca acestea să fie înghiţite accidental de copii sau 

animalele de casă. 

Înlocuiţi toate bateriile în acelaşi timp.  

Nu desfaceţi bateriile şi evitaţi scurtcircuitarea sau aruncarea lor în foc. Nu 

încărcaţi niciodată baterii obişnuite, care nu sunt reîncărcabile. Pericol de 

explozie! 

 

Înlocuiţi bateria dacă simbolul bateriei descărcate (17) apare pe ecran: 

1. Deschideţi capacul (9) compartimentului de baterii (7) 

2. Scoateţi bateria uzată din compartiment şi introduceţi o baterie nouă de acelaşi tip, cu 

polaritatea corectă. Nu folosiţi forţa când inseraţi bateria! 

3. Închideţi compartimentul de baterii (7) prin punerea laloc a capacului acestuia (9). 

 

 

Funcţionarea 
 

 
Principii de funcţionare 

Termometrele cu infraroşu măsoară temperatura de suprafaţă a unui obiect. Senzorul 

termometrului înregistrează radiaţia de căldură emisă, reflectată şi transmisă de obiect, şi 

o converteşte în unităţi de temperatură. 

Nivelul de emisie este o valoare folosită pentru a descrie caracteristicile radiaţiei emise de 

un material. Cu cât valoarea este mai mare, cu atât capacitatea materialului de a emite 

radiaţii este mai mare. Multe materiale şi suprafeţe organice au un grad de emisie de 

aproximativ 0,95. Suprafeţele metalice sau materialele lucioase au un grad redus de 
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emisie, oferind astfel valori de măsurare inacurate. Raportul de emisie poate fi setat la 

dispozitivele IR 650-12D şi IR 800-20D.  

 
Măsurarea: 

1. Îndreptaţi spotul de măsurare (8), în cea mai bună poziţie verticală posibilă, asupra 

obiectului măsurat. Obiectul măsurat nu trebuie să fie mai mic decât mărimea spotului 

infraroşu al dispozitivului (vezi secţiunea „Mărimea spotului de măsurare infraroşu”). 

2. Apăsaţi butonul pentru măsurare (5) şi ţineţi apăsat. Valoarea măsurată este afişată pe 

ecran (22). Valoarea afişată corespunde cu temperatura medie de suprafaţă a punctului 

măsurat. În timpul măsurării pe ecran va apărea „SCAN” (10). 

3. După eliberarea butonului pentru măsurare (5), ultima valoare măsurată (22) va fi 

afişată pe ecran timp de 7 secunde. Pe ecran va apărea „HOLD” (11). 

4. După 7 secunde de la eliberarea butonului pentru măsurare (5), termometrul se 

decuplează automat. 

5. Când intervalul de măsurare a temperaturii este depăşit, pe ecran va apărea „-----„. 

 
Pentru detectarea celui mai fierbinte punct, trebuie să „scanaţi” obiectul 

ţinând apăsat butonul pentru măsurare (5) în timp ce efectuaţi mişcări în zig-

zag, până când găsiţi punctul respectiv. Cea mai ridicată temperatură 

măsurată va apărea în colţul din stânga jos al ecranului, la afişajul ce arată 

„Maximum temperature” (20). 

 

Pentru a obţine valori exacte de măsurare, termometrul cu infraroşu trebuie 

să fie adaptat la temperatura ambientală. În caz de mutare a dispozitivului, 

aşteptaţi ca acesta să atingă temperatura camerei. 

 

Suprafeţele lucioase afectează rezultatul măsurătorilor. Pentru compensare, 

partea lucioasă a suprafeţei poate fi acoperită cu bandă adezivă sau vopsea 

neagră mată. Termometrul nu poate efectua măsurători prin suprafeţe 

transparente, precum sticla. În schimb, poate măsura temperatura de 

suprafaţă a sticlei. 

 

Efectuarea unor măsurători mai îndelungate a temperaturilor ridicate la o 

distanţă de măsurare redusă, poate duce la supraîncălzirea termometrului şi 
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astfel la rezultate eronate. Pentru a obţine valori cât mai exacte respectaţi 

următoarea regulă: cu cât temperatura este mai mare, cu atât distanţa de 

măsurare trebuie să fie mai mare, iar timpul de măsurare mai mic. 

 

Mărimea spotului de măsurare infraroşu - raportul distanţei la spot; D/S: 

Pentru a obţine rezultate precise, obiectul măsurat trebuie să fie mai mare decât spotul de 

măsurare al termometrului cu infraroşu. Temperatura înregistrată este temperatura medie 

a ariei măsurate. Cu cât obiectul măsurat este mai mic, cu atât distanţa până la 

termometru trebuie să fie mai mică. Mărimea exactă a ariei de măsurat este prezentată în 

diagrama de mai jos. De asemenea, ea se găseşte printată şi pe aparat. Pentru 

măsurători precise, obiectul măsurat trebuie să fie cel puţin de două ori mai mare decât 

spotul laser. 

D/S  20:1 IR 800-20D 

 

 

 

                     Laser 

----------------  Infraroşu 

 

 

 

D/S  12:1     IR 650-12D 

 

 

                      Laser 

-----------------  Infraroşu 

 

 

 

Distanţa de măsurare optimă pentru termometrele IR 650-12D şi IR 800-20D 

este punctul focal al celor două raze laser, astfel fiind asigurată măsurătoarea 

cea mai acurată. Mărimea spotului de măsurare în punctul focal este 12,7 

mm (0,5 inch). 
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Dual laser: 

Această funcţie poate fi activată/dezactivată. Porniţi aparatul prin apăsarea butonului 

pentru măsurare (5). Apăsaţi butonul „UP” (2). Când laserul este activat, pe ecran apare 

„Ziellaser Aktiv” (12). Dacă apăsaţi din nou butonul „UP” (2) laserul este dezactivat, iar de 

pe ecran dispare „Ziellaser Aktiv” (12). 

 

Iluminarea de fundal: 

În timpul funcţionării aparatului, activarea şi dezactivarea iluminării de fundal se poate face 

prin apăsarea butonului „DOWN” (4). 

 

Conversia °C/°F între unităţile de măsură: 

Cu ajutorul comutatorului °C/°F (6), unitatea de măsură poate fi schimbată de la °C 

(Celsius) la °F (Fahrenheit). Comutatorul este localizat în compartimentul de baterii (7). 

 

Setarea nivelului de emisie: 

Aparatul permite setarea raportului de emisie. Astfel, diferite materiale şi suprafeţe pot fi 

măsurate cu exactitate. 

 
1. Porniţi aparatul prin apăsarea butonului pentru măsurare (5). 

2. Apăsaţi butonul „MODE” (3) până când simbolul raportului de emisie (19) începe să 

pâlpâie pe ecran. 

3. Cu ajutorul butoanelor „UP” (2) şi „DOWN” (4) raportul de emisie poate fi reglat de la 

0.10 la 1.00, în funcţie de obiectul care trebuie măsurat. 

4. Confirmaţi setarea cu ajutorul butonului pentru măsurare (5) sau apăsaţi butonul 

„MODE” (3) pentru a trece la următoarea setare. 

5. După închiderea aparatului, valoarea setată rămâne salvată. 

Imediat după datele tehnice, veţi găsi un tabel cu diverse materiale şi raportul 

lor de emisie. Multe materiale organice au un raport de emisie de 0.95. Astfel, 

setarea din fabrică a raportului de emisie este de 0.95. Pentru a determina 

raportul de emisie al unei suprafeţe, temperatura acesteia trebuie măsurată cu 

un termometru convenţional şi cu un senzor special de suprafaţă. Schimbaţi 

raportul de emisie al termometrului cu infraroşu până când valoarea măsurată 

(22) este aceeaşi cu cea măsurată convenţional. Aceste setări sunt necesare 

doar în cazul efectuării unor măsurători cu grad foarte ridicat de precizie.  
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Măsurare permanentă: 

Termometrul are o funcţie utilă în cazul efectuării unor măsurători îndelungate. 

 
1. Porniţi aparatul prin apăsarea butonului pentru măsurare (5). 

2. Apăsaţi butonul „MODE” (3) până când simbolul pentru măsurarea permanentă (13) 

începe să pâlpâie pe ecran. 

3. Funcţia de măsurare permanentă poate fi activată cu ajutorul butoanelor „UP” (2) şi 

„DOWN” (4) (ecran „ON”). 

4. De îndată ce apăsaţi butonul pentru măsurare (5), funcţia de măsurare permanentă se 

activează. Aparatul va măsura permanent până când butonul pentru măsurat (5) nu va fi 

apăsat din nou. Pe lângă valoarea măsurată actuală (22), va mai fi afişată şi temperatura 

maximă (20). 

 

Modul alarmă: 

Termometrul este dotat cu o funcţie de alarmă pentru cazurile când valorile de 

temperatură prestabilite sunt depăşite. Alarma se manifestă printr-un semnal sonor şi prin 

faptul că iluminarea de fundal pâlpâie în culoarea roşie. Se pot stabili două valori de 

temperatură (valoarea superioară şi inferioară de alarmă). Alarma este activată la 

înregistrarea unei valori inferioare celei setate sau la depăşirea valorii superioare setate. 

Acele valori pot fi ajustate şi activate independent. 

 
Pentru activarea alarmei, procedaţi după cum urmează: 

1. Porniţi aparatul prin apăsarea butonului pentru măsurat (5). 

2. Apăsaţi butonul „MODE” (3) până când simbolul valorii superioare de alarmă (14) 

pâlpâie iar pe ecran este afişată o valoare de temperatură. 

3. Folosind butoanele „UP” (2) şi „DOWN” (4) puteţi seta valoarea superioară de alarmă, 

ceea ce declanşează alarma în caz de exces. 

4. Pentru a activa valoarea superioară de alarmă, apăsaţi butonul „MODE” (3) până când 

simbolul pentru valoarea superioară de alarmă (14) apare pâlpâind, iar pe ecran este 

afişat „ON” sau „OFF”. 

5. Valoarea superioară de alarmă poate fi activată „ON” sau dezactivată „OFF” folosind 

butoanele „UP” (2) şi „DOWN” (4). 

6. Apăsaţi butonul „MODE” (3) până când simbolul valorii inferioare de alarmă (15) 

pâlpâie, iar pe ecran este afişată o valoare de temperatură. 
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7. Folosind butoanele „UP” (2) şi „DOWN” (4) puteţi seta valoarea inferioară de alarmă. 

8. Pentru a activa valoarea inferioară de alarmă, apăsaţi butonul „MODE” (3) până când 

simbolul pentru valoarea inferioară de alarmă (15) apare pâlpâind, iar pe ecran este afişat 

„ON” sau „OFF”. 

9. Valoarea inferioară de alarmă poate fi activată „ON” sau dezactivată „OFF” folosind 

butoanele „UP” (2) şi „DOWN” (4). 

10. După oprirea aparatului, valorile setate rămân salvate. 

 

Întreţinerea şi curăţarea 
 

 
Curăţarea lentilelor: 

Îndepărtaţi particulele non-aderente cu aer comprimat curat, iar resturile se vor şterge cu o 

perie foarte fină. Curăţaţi suprafaţa cu un material special destinat lentilelor sau cu o cârpă 

curată, moale şi fără scame. Pentru îndepărtarea amprentelor sau altor resturi de grăsimi, 

materialul textil se va înmuia în apă sau soluţie specială pentru lentile. La curăţarea 

lentilelor nu se vor folosi solvenţi cu acid, cu alcool sau de alte feluri, şi nici material textil 

dur sau cu scame. În timpul ştergerii, evitaţi apăsarea prea puternică. 

 
Curăţarea carcasei: 

Pentru curăţarea carcasei, folosiţi apă cu săpun sau agenţi de curăţare destinaţi special în 

acest sens. Nu folosiţi agenţi sau solvenţi abrazivi! 

 

 

Eliminarea deşeurilor 
 

 
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.  
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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: 
 

 
Tensiune de operare    baterie bloc 9 V 

Timp de răspuns     150 ms 

Spectru      8 la 14 µm 

Raport de emisie     0.1 la1.00, ajustabil 

Mărimea spotului de măsurare infraroşu: 

model IR 650-12D     12:1 

model IR 800-20D     20:1 

Laser capacitate <1 mW, clasă laser 2, lungime de undă 630 - 690 nm 

Temperatura de operare    0 la 50°C 

Umiditatea de operare    10 - 90% RH 

Temperatura de depozitare   -10 la 60°C 

Umiditatea de depozitare    10 - 80% RH 

Greutatea      175 gr 

Dimensiuni      160 x 42 x 82 mm 

 

Acurateţe (la 23 - 25°C temperatura camerei, distanţa de măsurare în punctul focal al 

laserului ţintă)  



 

www.germanelectronics.ro  13 

IR 650 -12 D 

Interval de măsurare temperatură Acurateţe Repetabilitate 

- 50 la 20°C ± 2.5°C ± 1.3°C 

20 la 300°C 
± 1% din valoarea 

măsurată ± 1°C 

± 0.5% din valoarea 

măsurată sau ± 0.5°C 

300 la 650°C ± 1.5% 
± 0.5% din valoarea 

măsurată sau ± 0.5°C 

 

IR 800 - 20 D 

Interval de măsurare temperatură Acurateţe Repetabilitate 

- 50 la 20°C ± 2.5°C ± 1.3°C 

20 la 300°C 
± 1% din valoarea 

măsurată ± 1°C 

± 0.5% din valoarea 

măsurată sau ± 0.5°C 

300 la 800°C ± 1.5% 
± 0.5% din valoarea 

măsurată sau ± 0.5°C 

 

Raportul de emisie al diferitelor suprafeţe: 
Rapoartele de emisie din tabel de mai jos reprezintă valori aproximative. 
Diferiţi parametri, precum geometria şi calitatea suprafeţei, pot afecta raportul 
de emisie al obiectului. 
 

Suprafaţa Raport de emisie 

Asfalt 0,90-0,98 

Beton 0,94 

Gheaţă 0,96-0,98 

Oxid feric 0,78-0,82 

Grund vegetal 0,92-0,96 

Gips tare 0,80-0,90 

Sticlă/ceramică 0,90-0,95 

Cauciuc (negru) 0,94 

Email 0,80-0,95 

Suprafaţa Raport de emisie 

Email (mat) 0,97 

Piele umană 0,98 

Mortar 0,89-0,91 

Hârtie 0,70-0,94 

Plastic 0,85-0,95 

Nisip 0,90 

Textile 0,90 

Apă 0,92-0,96 

Cărămizi 0,93-0,96 

Aceste instrucţiuni de utilizare reprezintă o publicaţie a German Electronics SRL (Sucevei 
nr.14/201, Oradea, România) şi Voltcraft® (Lindenweg 15, D-92242 Hirschau, Germania). 
Toate drepturile, inclusiv traducerea, sunt rezervate. Reproducerea integrală sau parţială, prin orice 
metode, cum ar fi fotocopierea, filmarea sau capturarea în sisteme electronice de procesare a datelor, 
necesită aprobarea prealabilă din partea German Electronics SRL sau Voltcraft Germania. 
Producătorul îşi rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică în procesul de fabricaţie.  

 


