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Introducere 
 

Stimate client, 
Cumpărând produsul Voltcraft aţi luat o decizie foarte bună, pentru care vă mulţumim.  
Acest produs este un aparat de calitate, care face parte dintr-o familie de produse de top ce s-au 
remarcat în domeniul tehnic pentru măsurători prin competenţă şi inovaţii permanente.  
Aparatul Voltcraft se descurcă foarte bine atât cu sarcinile simple, cât şi cu cele mai complexe, 
produsul oferindu-vă o tehnologie fiabilă la un foarte bun raport preţ/calitate.  
Suntem siguri că acest aparat vă va satisface toate nevoile personale.  
 

Acest produs este realizat conform directivelor naţionale şi europene. Declaraţia de conformitate 
şi documentaţia necesară se află în posesia producătorului. 
 
Descrierea produsului 
 

PH-100ATC este un aparat de măsurători uşor de manevrat cu o rezoluţie de 0,01 pH. Cu acest 
aparat puteţi afla într-un mod simplu valoarea de aciditate şi de alcalinitate a unui lichid. Aparatul 
iese în evidenţă prin viteza de procesare a comenzilor şi consumul redus de energie, ceea ce asigură 
un randament de lucru bun cu acest aparat. Funcţia HOLD „îngheaţă” valoarea măsurată pe ecranul 
LCD. Compensarea automată a temperaturii ATC (Automatic Temperature Compensation) asigură 
precizia valorilor măsurate în condiţii de temperatură oscilantă. Domenii de utilizare: scopuri 
casnice, iazuri (de peşte), piscine, controlul alimentelor, control de calitate, laboratoare foto, şcoli şi 
universităţi, grădinărit etc. Aparatul nu este proiectat pentru a fi folosit în scopuri industriale (de ex. 
tehnica galvanică). 
 
Domenii de utilizare 
 

Măsurarea valorii pH de la 0,0 la 14,0 pentru lichide neaflate sub tensiune electrică, neinflamabile 
respectiv caustice (adâncimea scufundare min. 10 respectiv max. 110 mm); compensarea automată 
a temperaturii ATC. 
Alimentarea cu energie se poate realiza numai prin intermediul unei baterii bloc 9 V. 
 

Funcţionarea aparatului este permisă numai în spaţii uscate; evitaţi întotdeauna contactul 
aparatului cu umiditatea.  
Nu este permisă realizarea măsurătorilor în condiţii vitrege de mediu. Prin condiţii vitrege de mediu 
se înţelege: 

- umezeală sau umiditate ridicată a aerului 
- praf şi gaze, aburi sau solvenţi inflamabili 
- câmpuri electrostatice şi magnetice puternice 

Orice alte întrebuinţări, în afara celor menţionate deja, duc la defectarea produsului; în 
plus există şi alte pericole, precum incendiu, scurtcircuit, electrocutare etc. Aparatul nu 
are voie să fie modificat sau reconfigurat.  

 
Pachet livrat 
 

• PH-100ATC 
• Electrod pH cu soluţie pentru depozitare 
• Manual de utilizare 
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Instrucţiuni de siguranţă 
 

Acest produs a părăsit porţile fabricii în stare de funcţionare perfectă.  
Pentru a păstra această stare utilizatorii trebuie să respecte instrucţiunile de siguranţă incluse în 
acest manual.  
 

Aparatul nu trebuie lăsat la îndemâna copiilor! 
Dacă produsul este folosit în medii profesionale trebuie respectate normele legale privind protecţia 
la locul de muncă în cazul folosirii aparatelor electrice.  
Înainte de fiecare măsurătoare verificaţi integralitatea fizică a electrozilor pentru măsurători. 
În condiţii de lumină solară puternică poate fi afectată lizibilitatea ecranului.  
Orice modificare arbitrară mecanică sau electrică a aparatului determină pierderea dreptului la 
garanţie. 
Aveţi mare grijă atunci când manevraţi lichide inflamabile sau caustice. Folosiţi în acest sens 
mănuşi, ochelari şi şorţuri de protecţie. Măsurătorile sunt permise numai în spaţii bine aerisite. 
Pentru măsurători scufundaţi în lichid numai senzorul aparatului. Adâncimea de scufundare nu 
poate fi mai mică de 10 mm, respectiv mai mare de 110 mm.  
 
Instalarea/schimbarea bateriilor 
 

Aparatul funcţionează cu o baterie bloc 9 V.  
 

Pentru instalarea/schimbarea bateriilor procedaţi după cum urmează: 
- Scoateţi şurubul capacului compartimentului bateriilor din partea posterioară a aparatului şi 

extrageţi capacul. 
- Instalaţi o nouă baterie bloc 9 V, respectiv înlocuiţi bateria veche cu una nouă de acelaşi tip. 

Folosiţi pe cât posibil baterii alcaline, căci acestea garantează o perioadă mai lungă de 
funcţionare. 

- Aşezaţi şi înşurubaţi capacul compartimentului bateriilor. 
 

Bateria trebuie schimbată când pe displayul LCD apare simbolul baterie. În caz contrar 
măsurătorile vor fi inexacte. 

 

Extrageţi bateriile atunci când nu folosiţi aparatul o perioadă mai lungă de timp, pentru a evita 
eventualele daune create prin curgerea bateriilor. Din aceleaşi motive extrageţi imediat bateriile 
goale. 
 
Punerea în funcţiune, calibrarea, măsurarea 
 

Calibrarea 
Înainte de prima punere în funcţiune recomandăm calibrarea şi ajustarea electrodului pH la 
aparatul de măsurat. Pentru calibrare aveţi nevoie de o mini-şurubelniţă de ceasornicar, precum şi 
de soluţii pentru calibrare (soluţii tampon). Calibrarea poate fi realizată în varianta un-punct sau 
două-puncte. Pentru prima variantă aveţi nevoie de o singură soluţie tampon, iar pentru cea de-a 
doua de două soluţii tampon (7,00 pH şi 4,00 pH). În cazul calibrării un-punct recomandăm selecţia 
unei soluţii tampon cel mai târziu în domeniul principal de măsurători.  
 

Calibrarea două puncte 
- Conectaţi electrodul pH cu mufa intrare BNC din partea superioară a aparatului. Blocaţi 

ştecherul electrodului pe aparat rotindu-l pe sfert. 



 

www.germanelectronics.ro 
 4 

- Scoateţi electrodul pH din soluţia pentru păstrare şi spălaţi-l cu apă distilată sau deionizată 
(şi înainte de orice aplicaţie/măsurătoare) şi ştergeţi-l până la uscare. 

- Conectaţi aparatul apăsând tasta ON. 
- Scufundaţi electrodul pH într-o soluţie pH 7,00 tampon/calibrare, aşteptaţi un pic şi urmăriţi 

afişarea până ce se stabilizează (5 min.). 
- Setaţi valoarea afişată la 7,00 rotind butonul calibrare CAL PH7 în partea laterală a 

aparatului (sub clapetă) cu ajutorul unei şurubelniţe. 
- Curăţaţi din nou electrodul pH cu apă distilată sau deionizată şi apoi ştergeţi-l. 
- Scufundaţi electrodul pH într-o soluţie pH 4,00 tampon/calibrare, aşteptaţi un pic şi urmăriţi 

afişarea până ce se stabilizează (max. 5 minute). 
- Setaţi valoarea afişată la 4,00 rotind butonul calibrare SLOPE PH4/PH10 în partea laterală a 

aparatului (sub clapetă) cu ajutorul unei şurubelniţe. 
- Repetaţi aceşti paşi de cel puţin două ori. 
 
Calibrarea într-un punct 
- Conectaţi electrodul pH cu mufa de intrare BNC din partea superioară a aparatului. Blocaţi 

ştecherul electrodului pe aparat rotindu-l pe sfert. 
- Scoateţi electrodul pH din soluţia pentru păstrare şi spălaţi-l cu apă distilată sau deionizată 

(şi înainte de orice aplicaţie/măsurătoare) şi ştergeţi-l până la uscare. 
- Conectaţi aparatul apăsând tasta ON. 
- Scufundaţi electrodul pH într-o soluţie pH tampon/calibrare, aşteptaţi un pic şi urmăriţi 

afişarea până ce se stabilizează (5 min.). 
- Setaţi valoarea afişată la valoarea pH a soluţiei tampon rotind butonul calibrare CAL PH7 în 

partea laterală a aparatului (sub clapetă) cu ajutorul unei şurubelniţe. 
- Curăţaţi din nou electrodul pH cu apă distilată sau deionizată şi apoi ştergeţi-l. 

 
Instrucţiuni privind calibrarea 

Nu este necesară calibrarea aparatului înainte de orice măsurătoare. Recomandăm 
calibrarea aparatului la fiecare două săptămâni sau la fiecare a zecea măsurătoare. Soluţiile 
tampon trebuie să aibă aceeaşi temperatură ca şi fluidele de măsurat.  

 
Măsurarea 

După calibrare puteţi realiza măsurători cu acest aparat. 
- Conectaţi electrodul pH cu mufa de intrare BNC din partea superioară a aparatului. Blocaţi 

ştecherul electrodului pe aparat rotindu-l pe sfert. 
- Scoateţi electrodul pH din soluţia pentru păstrare şi spălaţi-l cu apă distilată sau deionizată 

(şi înainte de orice aplicaţie/măsurătoare) şi ştergeţi-l până la uscare. 
- Conectaţi aparatul apăsând tasta ON. 
- Scufundaţi electrodul pH în fluidul de măsurat şi aşteptaţi un pic. După stabilizarea afişării 

puteţi citi direct valoarea pH a fluidului. Funcţia de compensare automată a temperaturii 
(ATC) asigură precizia măsurătorilor în condiţii de temperaturi diferite Apăsând tasta HOLD 
„îngheţaţi” pe ecran valoarea măsurată.  

- Deconectaţi aparatul după încheierea măsurătorilor apăsând tasta OFF. 
- Pentru a păstra funcţionalitatea aparatului o perioadă cât mai lungă de timp curăţaţi 

electrodul pH după fiecare măsurătoare. 
- Depozitaţi electrodul după măsurătoare în soluţia pentru păstrare. 
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Instrucţiuni privind electrodul pH 
Electrodul pH trebuie păstrat permanent umed pentru a putea livra măsurători exacte o 
perioadă cât mai lungă de timp. Depozitarea electrodului se face prin scufundarea într-o 
soluţie pentru păstrare. Dacă această soluţie se consumă cumpăraţi o nouă cantitate de 
soluţie. Soluţia de păstrare se poate oxida la suprafaţa electrodului. Eliminaţi aceste urme 
de oxidare cu apă distilată. De aceea închideţi ermetic electrodul în sticla pentru 
depozitare (nu demontaţi inelul O).  
În timpul transportului pe electrod pot apărea bule de aer. În acest caz scuturaţi 
electrodul, aşa cum faceţi cu un termometru, pentru a înlătura bulele de aer. 
Pentru curăţarea electrodului pH folosiţi numai apă distilată sau deionizată. Apa de la 
robinet conţine săruri şi alte componente ce vor influenţa negativ în timp precizia 
măsurătorilor, respectiv calibrarea. 

 

Electrodul pH este o componentă supusă uzurii prin urmare nu este acoperit de garanție! 
Electrozii uzaţi au nevoie de o perioadă mai mare de stabilizare şi un grad mai mare de imprecizie 
în măsurători. Electrodul pH este potrivit numai pentru lichide.  
 
Întreţinerea şi curăţarea 
 

Pentru curăţarea (spălarea) electrodului folosiţi numai apă distilată sau deionizată, iar pentru 
ştergere prosoape de hârtie. Pentru curăţare nu folosiţi soluţii de curăţare pe bază de carbon, 
benzină, alcool, căci acestea atacă suprafaţa aparatului. În plus aburii care rezultă pot exploda şi 
dăunează sănătăţii umane. Nu folosiţi în nici un caz pentru curăţare unelte cu muchii ascuţite, 
şurubelniţe sau perii metalice.  
 
Evacuarea 
 

Produsele electrice şi electronice uzate nu au voie să fie aruncate în gunoiul menajer! 
Evacuaţi produsul uzat conform normelor legale în vigoare. 
 

Date tehnice 
 

Domeniul măsurători pH:   0,00 până la 14,00 pH 
Rezoluţie:     0,01 pH 
Precizie:     ± 0,07 pH (pH 5 – pH 9) 
     ± 0,1 pH (pH 4 – pH 10) 
     ± 0,2 pH (pH 1 – pH 4) 

 ± 0,2 pH (pH 10 – pH 14) 
Rata măsurători:    0,4 sec. 
Temperatura de lucru:   0 până la max. +50°C 
Umiditate de lucru:    < 80% u.r. 
Alimentare:     baterie bloc 9 V 
Dimensiuni:     205 x 68 x 30 mm 
Greutate:     220g fără electrod 
 
 

Aceste instrucţiuni de utilizare reprezintă o publicaţie a German Electronics SRL (Sucevei nr.14/201, Oradea, România) şi Voltcraft® (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. Aceste instrucţiuni de utilizare reprezintă datele tehnice ale produsului în momentul tipăririi. 
Producătorul îşi rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică în procesul de fabricaţie.                                                                                                       © 2010 Conrad & German Electronics 


