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TERMOMETRU IR CU SCANER PUNCT DE ROUĂ 350RH 
Cod produs: 100923 

Versiune 09/12 

 

RO   MANUAL DE UTILIZARE 
 
 

Domenii de utilizare 
Produsul a fost conceput pentru a verifica non-contact suprafețele (pereți, podele, tavane etc.) în scopul de a descoperi un 
potențial pericol de formare de mucegai. Pe displayul iluminat se afișează temperatura ambientală, umiditatea ambientală, 
temperatura punctului de rouă și temperatura suprafeței măsurate. În plus aparatul dispune de un laser dual, afișare tip 
histogramă și funcția alarmă (acustică și vizuală). Alimentarea se face de la o baterie 9 V. 
Din motive legate de siguranță și autorizare (CE) nu sunt permise reconfigurarea și/sau modificarea arbitrară a produsului. Orice 
altă întrebuințare, în afara celor menționate deja, duce la defectarea produsului; în plus există și alte pericole, precum incendiu, 
scurtcircuitare, electrocutare etc. Vă rugăm citiți în întregime manualul înainte de a începe să utilizați produsul. Înmânați acest 
manual și altor persoane, cărora le puneți la dispoziție produsul. Păstrați manualul pentru consultări ulterioare.  
 

Conținut colet 
 Termometru IR cu scanner punct de rouă 

 Baterie 9 V 

 Geantă depozitare 

 Manual de utilizare  
 

Instrucțiuni de siguranță 
Vă rugăm citiți în întregime manualul de utilizare înainte de a începe să utilizați produsul.  
În cazul defecțiunilor produse ca urmare a nerespectării instrucțiunilor prezentate în acest manual de utilizare se 
pierde dreptul la garanție. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele ce pot rezulta în aceste situații! În aceste 
cazuri se pierde dreptul la garanție!  

 

a. Persoane/produs 
 Produsul nu este o jucărie, de aceea nu are ce căuta în mâinile copiilor. 

 Materialele folosite la împachetarea produsului nu pot fi lăsate la voia întâmplării, căci acestea pot deveni jucării periculoase 
pentru copii. 

 Feriți aparatul de acțiunea directă a razelor solare, de căldură sau frig extrem, umiditate, vibrații puternice, praf, gaze, vapori 
sau solvenți inflamabili.  

 Nu supuneți aparatul la solicitări mecanice prea puternice. 

 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 sau 
- produsul a fost transportat în condiții improprii 

 Manevrați produsul cu grijă; șocurile, loviturile sau căderea chiar și de la înălțimi relativ mici pot defecta aparatul.  
 

b. Laser  
 Atunci când folosiți unitatea laser orientați fasciculul laser în așa fel încât în zona de proiecție să nu se afle nicio persoană, iar 

razele reflectate involuntar (de ex. din cauza obiectelor care le reflectă) să nu ajungă în zona în care se află persoane.  

 Radiațiile laser pot fi periculoase dacă fasciculul laser sau reflexia acestuia intră în contact cu ochiul neprotejat. Informați-vă 
referitor la normele legale și măsurile de protecție necesare în cazul manipulării laserului.  

 Nu priviți niciodată spre fasciculul laser și nu-l orientați niciodată spre persoane sau animale. Radiațiile laser pot duce la 
daune oculare. 

 Dacă laserul pătrunde în ochi închideți imediat ochii și ieșiți din raza de acțiune a laserului.  

 Dacă ochii sunt iritați din cauza radiațiilor laser opriți orice activitate, ca de ex. lucrul cu echipamente, tensiune înaltă. Nu mai 
conduceți mașina până la dispariția iritației. 
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 Nu orientați niciodată laserul spre oglindă sau alte suprafețe reflectorizante. Emisiile reflectate pot ajunge la persoane sau 
animale. 

 Nu deschideți niciodată aparatul. Operațiile de setare și întreținere nu pot fi realizate decât de către specialiști familiarizați 
cu pericolele asociate. Operațiile de setare realizate în mod necorespunzător pot avea drept urmare emisii laser periculoase. 

 Produsul este echipat cu un laser din clasa laser 2. Coletul include un panou de avertizare în diverse limbi.  

 Atenție – orice alte metode sau orice alte echipamente folosite care nu apar și nu sunt descrise în acest manual pot duce la 
expuneri periculoase de laser.  

 

c. Baterii/acumulatori 
 Atunci când instalați bateriile/acumulatorii în aparat aveți grijă ca polaritatea să fie corectă. 

 Extrageți bateriile/acumulatorii atunci când nu folosiți aparatul o perioadă mai lungă de timp, pentru a evita eventualele 
daune create prin scurgerea acizilor din baterii/acumulatori. Bateriile/acumulatorii defecți sau care curg pot provoca arsuri 
ale pielii, de aceea folosiți mănuși de protecție atunci când manevrați aceste baterii/acumulatori.  

 Țineți bateriile/acumulatorii departe de mâinile copiilor. Nu lăsați bateriile/acumulatorii la întâmplare, căci există pericolul să 
fie înghițiți de către copii sau animale domestice. Dacă se întâmplă acest lucru mergeți imediat la medic. 

 Bateriile/acumulatorii nu au voie să fie desfăcute, scurtcircuitate sau aruncate în foc. Nu reîncărcați bateriile nereîncărcabile. 
Pericol de explozie! 

 

d. Diverse 
 Adresați-vă unui specialist dacă aveți nelămuriri legate de funcționarea, siguranța sau conectarea aparatului. 

 Întreținerea, operațiile de ajustare și de reparații nu pot fi realizate decât de către personal specializat. 
 

Dacă aveți alte întrebări decât cele la care s-a răspuns în acest manual de utilizare vă rugăm să vă adresați departamentului 
nostru tehnic sau unui specialist. 

 
 

Elementele de control 
1. Senzor IR 
2. Orificiu ieșire laser 
3. Tastă laser 
4. Led atenționare 
5. Display 
6. Tasta °C/°F 
7. Tasta MODE 
8. Senzor ambiental 
9. Tasta declanșare 
10. Compartiment baterii  

 

Instalarea/înlocuirea bateriei 
1. Deschideți capacul compartimentului baterii (10). 
2. Instalați în compartiment o baterie de 9 V.  
3. Închideți compartimentul baterii.  

Înlocuiți bateria dacă sus în dreapta pe display apare simbolul baterie.  
 

Funcții taste 
 Apăsați tasta declanșare (9) 

- o singură dată pentru a porni aparatul. 
- o singură dată în timpul măsurătorilor pentru a „îngheța” pe display ultima valoare măsurată afișată. Pe display apare 

“HOLD”. Pentru a continua măsurătorile apăsați din nou tasta declanșare. 
- cca. 2 secunde pentru a opri aparatul.  

 Apăsați tasta laser (3) 
- o singură dată pentru a activa laserul dual (2) 
- de două ori pentru a activa iluminarea de fundal a displayului (5) 
- de trei ori pentru a dezactiva laserul 
- de patru ori pentru a dezactiva iluminarea de fundal 

 Apăsați tasta MODE (7) pentru a comuta între diferitele unități de măsură afișate în jumătatea superioară a displayului 
- temperatura punctului de rouă (indicator “DP”) 
- temperatura ambientală (indicator “AT”) 
- umiditatea ambientală (indicator “%RH”) 

 Apăsați tasta °C/°F (6) 
- pentru a schimba afișarea pentru temperatură între grade Celsius și Fahrenheit 

- timp de cca. 2 secunde pentru a activa/dezactiva bipul. Pe display (5) se afișează simbolul  (bip activat) sau  (bip 
dezactivat).  
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Instrucțiuni privind măsurătorile 
a. Modul de funcționare 
 Termometrul IR măsoară temperatura la suprafața unui obiect. Senzorul produsului măsoară radiația de căldură emisă, 

reflectată și generată de un obiect și transformă această informație într-o valoare de temperatură.  

 Gradul de emisie este o valoare care este folosită pentru a descrie caracteristica emisiei de energie a unui material. Cu cât 
această valoare este mai mare, cu atât mai mare este capacitatea materialului de a emite. Foarte multe materiale și 
suprafețe organice au un grad de emisie de cca. 0,95. Suprafețele metalice sau materialele strălucitoare au un grad de emisie 
mai mic și de aceea livrează valori măsurători imprecise.  

 Senzorul ambiental măsoară temperatura și umiditatea ambientală, iar cu ajutorul acestor valori se determină punctul de 
rouă. Senzorul IR măsoară temperatura la suprafață și o compară cu temperatura calculată pentru punctul de rouă. Cu cât 
temperatura la suprafață este mai aproape de temperatura punctului de rouă, cu atât mai mare este pericolul formării de 
mucegai pe suprafața măsurată.  

 

b. Raport distanță măsurători – suprafață măsurători (D/S) 
 Pentru a se obține valori precise măsurători obiectul măsurat trebuie să fie mai mare decât suprafața măsurători a 

termometrului. Temperatura măsurată este temperatura medie a suprafeței măsurate. 

 Cu cât obiectul măsurat este mai mic, cu atât mai mică trebuie să fie distanța dintre termometru și obiect. 

 Raportul dintre distanța până la obiectul măsurat și dimensiunea spotului IR este de 12:1. În cazul unei distanțe de 12 cm 
până la obiectul măsurat dimensiunea spotului IR este de 1 cm.  

 

Realizarea măsurătorilor 
1. Porniți aparatul și activați la nevoie laserul (2).  

Suprafața măsurători este în centru, între cele două puncte laser. Cu cât sunteți mai aproape de suprafață, cu atât mai 
precis puteți ținti suprafața măsurată. Distanța maximă până la suprafața măsurată nu trebuie să depășească 2 m.  

2. Acum scanați încet suprafața. Orientați senzorul IR (1) vertical spre suprafața măsurată. 
3. În partea de jos a displayului (5) se afișează temperatura suprafeței măsurate. În partea de sus a displayului se afișează 

valoarea măsurată de senzorul ambiental (8).  
4. În dreapta pe display se află afișarea histogramă. Cu cât afișarea este mai înaltă, cu atât mai mare este pericolul formării de 

mucegai.  
5. Deasupra displayului se află ledul de atenționare în trei culori (4). Dacă ledul 

- luminează în verde nu există pericolul formării de mucegai. 
- luminează în galben există un pericol crescut de formare de mucegai. 
- luminează în roșu există un pericol iminent de formare de mucegai sau suprafața măsurată este deja acoperită de 

mucegai.  
6. Dacă ledul galben este aprins se aude un bip. Dacă se aprinde ledul roșu bipul este emis continuu.  

Aparatul se oprește automat la cca. 15 minute de la pornirea cu tasta declanșare (9).  
Dacă funcția HOLD este activă (apăsați tasta declanșare în timpul măsurătorilor) aparatul se decuplează automat după cca. 
20 sec.  

 

Întreținerea și curățarea 
 Cu excepția operațiilor de curățare ocazionale aparatul nu are nevoie de întreținere. Pentru curățarea aparatului folosiți o 

cârpă moale, antistatică, care nu lasă scame.  

 Nu folosiți produse de curățare abrazive sau chimice.  
 

Eliminarea deșeurilor 
Reguli generale 

În scopul ocrotirii și îmbunătățirii calității mediului înconjurător, al protejării sănătății omului și al utilizării resurselor 
naturale cu prudență și în mod rațional, consumatorul este solicitat să predea produsul devenit inutilizabil la orice 
punct de colectare și reciclare din localitatea de domiciliu, conform reglementărilor legale în vigoare. 
Logo-ul reprezentând o pubelă cu roți barată cu două linii în formă de X indică faptul că produsul face obiectul unei 
colectări separate, la un centru de colectare și reciclare a produselor electronice și nu împreună cu gunoiul menajer.  

 
Baterii/baterii reîncărcabile 
Consumatorul final este obligat prin lege (Legea nr. 426/2001 privind regimul deșeurilor) să returneze bateriile și bateriile 
reîncărcabile uzate. Aruncarea lor împreună cu deșeurile menajere este interzisă! Bateriile/bateriile reîncărcabile care conțin 

substanțe periculoase sunt marcate prin simbolul pubelei cu roți barate. Simbolul indică faptul că aruncarea produsului 
în locurile de depozitare a gunoiului menajer este interzisă. Simbolurile chimice pentru respectivele substanțe 
periculoase sunt: Cd = cadmiu, Hg = mercur, Pb = plumb. 
Vă puteți debarasa de bateriile uzate, în mod gratuit, la orice punct de colectare din localitatea dvs. 
Vă respectați astfel obligațiile legale și contribuiți la protejarea mediului înconjurător! 
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Date tehnice 
Tensiune de funcționare: baterie 9V 

Optică: 12:1 

Emisivitate: 0,95 (fix) 

Lungime de undă IR: 8 – 14 µm 

Clasă laser:  2 

Lungime de undă laser: 630 – 670 nm 

Putere max. ieșire laser: < 1mW 

Temperatură de funcționare: 0 până la +50 °C / +32 până la +122 °F 

Umiditate de funcționare: < 80% umiditate relativă 

Temperatură de depozitare: -20 până la +60 °C / +4 până la +140 °F 

Umiditate de depozitare: 10 - 90% umiditate relativă 

Dimensiuni (l x Î x A): 82 x 168 x 58 mm 

Greutate: 163 g 

 

 Domeniu de măsurare Precizie Rezoluție 

Temperatură  

-50 până la +20 °C 
-58 +68 °F 

±3.5 °C 
±6.3 °F 

0,1 

+20 până la +350 °C 
+68 până la +662 °F 

±1 % +1.5 °C 
±1 % +2.7 °F 

Umiditate  0 – 100 % ±3.5 % 

Temperatură punct de rouă 
-30 până la +100 °C 
-22 până la +212 °F 

--- 

 
 
 
Aceste instrucțiuni de utilizare sunt o publicație a German Electronics SRL (str. Cuza Vodă nr. 61/A, Oradea, România) şi Voltcraft® (Lindenweg 15, D-92242 
Hirschau, Germania). 
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 editorului. Retipărirea, chiar și parțială, este interzisă. Aceste instrucțiuni de utilizare reflectă specificațiile 
tehnice ale produsului la data tipăririi manualului de utilizare. Producătorul își rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau de design fără o înștiințare prealabilă. 

© 2014 Voltcraft® & German Electronics SRL (ediția în limba română) 

Toate drepturile rezervate 
 
 
 

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE 
 
Producător:   Conrad Electronic SE 
Titular licență:   Conrad Electronic SE 
Adresă:    Str. Klaus-Conrad 1, D-92240 Hirschau, Germania 
 
Declarăm pe propria răspundere că produsul:  
 
Tipul echipamentului:  TERMOMETRU IR CU SCANER PUNCT DE ROUĂ VOLTCRAFT® IR-SCAN-350RH 
Cod produs:   100923 
 
este în conformitate cu următoarele directive și standarde sau regulamente: 
 
EN 60825- 1: 2007 
 
Directiva EMC 2004/108/EC 
EN 61326-1: 2006; 
EN 61326-2-1: 2006; 
 
Directiva RoHS 2002/95/EC 
 
Marcaj CE pe produs 

 
 

 
Hirschau, 22 iunie 2012 
Loc și dată       Producător/Nume și semnătură reprezentant autorizat 


