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RO MANUAL DE UTILIZARE 

Introducere 
 

Stimate client, 
Ați  luat  o  decizie  foarte  bună  cumpărând  acest  produs 
Voltcraft® şi pentru aceasta vă mulțumim. 
Ați achiziționat un produs de calitate superioară aparținând 
unui  brand  care  se  distinge  prin  competența  tehnică, 
performanța  extraordinară  şi  inovația  permanentă  în 
domeniul  instrumentelor  de măsură  şi  al  tehnologiilor  de 
încărcare şi de rețea. 
Produsele  care  aparțin  brandului  Voltcraft®  oferă  soluții 
optime  şi  satisfac  chiar  şi  cele  mai  exigente  cerințe  ale 
pasionaților de bricolaj sau ale utilizatorilor profesionişti. Şi 
încă ceva: Voltcraft® vă oferă o  tehnologie  fiabilă susținută 
de un raport calitate‐preț deosebit de avantajos.  
Acesta  este motivul  pentru  care  suntem  absolut  siguri  că 
primul  dumneavoastră  contact  cu  produsele  Voltcraft®  va 
marca,  în acelaşi  timp,  începutul unei  cooperări profitabile 
pe termen lung. 
Vă  dorim  să  vă  bucurați din  plin  de  noul dumneavoastră 
produs Voltcraft®! 
 

Testerul VC‐32 este construit conform tehnologiei de ultimă 
oră. Acest produs  îndeplineşte cerințele tuturor directivelor 
europene  şi  naționale  în  vigoare.  Conformitatea  sa  a  fost 
certificată,  iar  declarațiile  şi  documentele  justificative  sunt 
deținute de către producător. Pentru a menține produsul în 
bună stare şi pentru a asigura o funcționare lipsită de riscuri, 
utilizatorul trebuie să respecte instrucțiunile de utilizare. 
 

Descrierea produsului  
Testerul pentru  secvența de  fază VC‐32  indică  secvența de 
fază într‐o rețea trifazică şi prin urmare direcția de rotație a 
motoarelor. Puteți verifica de asemenea dacă toate cele trei 
faze sunt prezente. Domeniul de tensiune nominală este de 
la 250 până la 400 V/AC.  
Împreună cu clema cu suport magnetic pentru prinderea  la 
curea  şi  cutia  ABS  solidă  cu  protecție  de  cauciuc,  VC‐32 
reprezintă  testerul  ideal  pentru  instalațiile  electrice  şi  de 
aceea merită să fie prezent în orice trusă de scule. 
 

Domenii de utilizare 
Tester pentru secvența de fază  în rețelele electrice trifazice 
cu un domeniu de tensiune nominală de la 250 până la 400 
V/AC în categoria de supratensiune III 400V.  
Utilizați  exclusiv  în  medii  uscate;  evitați  orice  contact  cu 
umezeala. 
Nu  utilizați  aparatul  în  condiții  ambientale  nefavorabile. 
Condiții  ambientale  nefavorabile  sunt:  praf  şi  gaze,  vapori 

sau  solvenți  inflamabili,  furtuni  şi  fenomene  similare  ca de 
ex. câmpuri electrostatice puternice, etc. 

 

Orice altă utilizare în afara celei descrise mai sus 
duce  la  deteriorarea  produsului.  În  plus, 
utilizarea  necorespunzătoare  poate  cauza 
pericole  precum  scurtcircuite  sau  incendii. 
Deschiderea  carcasei,  modificarea  sau 
reconfigurarea produsului sunt interzise. 

 

Conținutul coletului 
 Tester pentru secvența de fază VC‐32 

 Cabluri măsurători cu capace de protecție 

 Instrucțiuni de utilizare 
 

Securitate şi avertismente de pericol 
Acest  aparat  a  părăsit  porțile  fabricii  în  stare  perfectă  de 
funcționare. 
Pentru  a  păstra  această  stare  şi  a  asigura  funcționarea  în 
condiții de siguranță a aparatului vă rugăm să respectați  în 
întregime  instrucțiunile  de  siguranță  din  acest manual  de 
utilizare. Respectați următoarele simboluri: 

 

Simbolul  „fulger  în  triunghi” este  folosit atunci 
când există pericol de electrocutare sau de afec‐
tare a siguranței aparatului din punct de vedere 
electric. 

 

Notă. Citiți instrucțiunile de utilizare.
Simbolul  „semnul exclamării  în  triunghi”  indică 
faptul  că  informația  prezentată  este 
importantă, iar instrucțiunea trebuie respectată 
întocmai. 

 
Acest  aparat  a  fost  testat  CE  şi îndeplineşte 
cerințele directivelor şi standardelor în vigoare. 

Clasa de protecție 2 (izolație dublă). 

Simbol împământare. 

  Aparatul  corespunde  categoriei  de 
supratensiune III 400V. 

 
Dreptul  la garanție se pierde  în cazul daunelor  rezultate ca 
urmare a nerespectării acestor  instrucțiuni de utilizare! Nu 
ne asumăm responsabilitatea pentru daunele rezultate! 
Nu ne asumăm  responsabilitatea pentru daunele materiale 
sau umane cauzate de utilizarea nepotrivită a produsului sau 
de  nerespectarea  indicațiilor  de  siguranță  prezentate  în 
manual. În astfel de cazuri se pierde dreptul la garanție.  
Din motive de siguranță şi  licență (CE) transformarea şi/sau 
modificarea neautorizată a produsului sunt interzise. 
Aparatul  trebuie  pus  în  funcțiune  corect.  În  acest  scop, 
urmați cu atenție instrucțiunile de utilizare. 
Valorile de tensiune  indicate pe tester reprezintă tensiunile 
nominale. Nu le depăşiți niciodată! 
Nu  expuneți  aparatul  la  temperaturi  extreme,  vibrații 
puternice  sau  umiditate  ridicată.  Precizia  rezultatelor  este 
garantată numai în domeniul de temperatură de la ‐10 până 
la + 55oC  şi  la o umiditate  relativă a aerului de 20 până  la 
96% (categoria climatică N). 
Apucați cablurile măsurători numai de mânere. Nu atingeți 
niciodată mânerele deasupra marcajelor palpabile. 
Verificați  funcționalitatea  corectă  a  aparatului  înainte  de 
fiecare  măsurătoare.  Măsurați  o  sursă  de  tensiune 
cunoscută  şi  verificați  corectitudinea  rezultatului.  În  caz  că 
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se defectează unul  sau mai multe  leduri  sau bateriile  sunt 
descărcate, aparatul nu mai poate fi folosit. 
În  afara  deschiderii  capacului  compartimentului  bateriei, 
dezmembrarea carcasei aparatului este interzisă. 
Aparatul poate fi folosit numai pentru instalații cu domeniile 
de tensiune indicate. 
În cazul măsurării de tensiuni care depăşesc valorile maxime 
admise  pentru  tensiune  periculoasă  la  atingere  (conform 
DIN  VDE  0100,  partea  410)  există  pericol  de moarte!  Nu 
atingeți niciodată astfel de tensiuni! 
Lucrul cu componente şi instalații aflate sub tensiune este în 
general periculos. Valorile de tensiune pornind de la 30 V AC 
şi 60 V DC pot fi fatale pentru oameni. 
Păstrați aparatul curat şi depozitați‐l corect în mediu uscat. 
Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor. 
 

Realizarea măsurătorilor 

 

Înainte de fiecare măsurătoare de secvență de fază
verificați  funcționalitatea  corectă  a  aparatului 
măsurând o sursă de tensiune cunoscută. 
Dacă  ledurile  indicatoare  ale  aparatului  nu  se 
aprind,  scoateți  aparatul  din  funcțiune. Utilizarea 
unui aparat defect este interzisă.  
Apucați  cablurile măsurători  ale  lui  VC‐32  numai 
de  mânere.  Nu  depăşiți  niciodată  nivelul 
mânerelor atunci când atingeți cablurile. 

Conectați  cele  trei  cabluri măsurători  la  cele  trei  faze  ale 
unei  rețele electrice  trifazice. Conectați  cablul negru  la  L1, 
cel roşu la L2 şi cel albastru la L3.  
Tabelul de mai jos explică diferitele variante de afişaj: 
 

Toate cele trei faze prezente, 
sens de rotație spre dreapta 
(caz normal). 

Toate cele trei faze prezente, 
sens de rotație spre stânga. 
Pentru a menține sensul de 
rotație spre dreapta trebuie să 
comutați două faze. 

Fazele L2 şi L3 prezente, L1 
lipseşte. 

Fazele L1 şi L3 prezente, L2 
lipseşte. 

Fazele L1 şi L2 prezente, L3 
lipseşte. 

O singură fază prezentă, un 
singur cablu de măsurători 
conectat la N sau PE.  

 

Întreținerea 
Verificați periodic siguranța tehnică a testerului VC‐32.  
Se consideră că aparatul nu mai poate  fi utilizat  în condiții 
de siguranță dacă: 
- prezintă daune evidente 
- a  fost  depozitat  în  condiții  improprii  o  perioadă mai 

lungă de timp  
- a  fost  expus  la  suprasolicitări  considerabile  în  timpul 

transportului. 
Curățați  exteriorul  aparatului  numai  cu  o  cârpă  moale, 
umedă sau cu o perie. Nu utilizați soluții de curățat abrazive 
sau chimice deoarece acestea pot deteriora carcasa sau pot 
afecta funcționarea corectă a aparatului.  
Nu încercați niciodată să deschideți carcasa. 
 

Eliminarea produsului 

 

Aparatele  electronice  constituie  deşeuri 
reciclabile  şi  se  interzice  eliminarea  lor 
împreună  cu  gunoiul  menajer!  Predați 
produsul devenit  inutilizabil  la orice punct de 
colectare  şi  reciclare  din  localitatea  de 
domiciliu,  conform  reglementărilor  legale  în 
vigoare. 

 

Date tehnice 
Domeniu tensiune : 250 până la 400 V/AC (50 Hz)
Consum de curent : cca. 5 mA (380 V) 
Lungimea cablurilor 
măsurători 

: 80 cm 

Dimensiuni  :105 x 70 x 39 mm 
 
 

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE 
 

Producătorul:   Conrad Electronic SE 
Titularul licenței:  Conrad Electronic SE 
Adresa:    Str. Klaus‐Conrad 1, D‐92240 Hirschau 
 
Declarăm pe propria răspundere că produsul: 
 

Tipul echipamentului:   TESTER  PENTRU  SECVENȚA  DE 
FAZĂ VOLTCRAFT VC‐32 

Cod produs:     101007 
  

este în conformitate cu următoarea/le normă/e şi 
documente: 

EN 61326: 1997 + A1: 1998 +A2: 2001 +A3: 2003; 
EN 61000‐1: 2001; 
EN 61010‐031: 2002; 

EN 61557‐1: 1997; EN 61557‐7: 1997; 
Titlul şi numărul/data normei/lor sau documentelor 

 

Conform reglementărilor 
2004/108/EC 
2006/95/EC 

 
 
Hirschau, 13 Nov. 2008 
Locul şi data emiterii  

Numele şi semnătura producătorului/ 
reprezentantului autorizat 
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