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LCR-METRU DIGITAL LCR-9063 
Cod produs: 122612 

Versiune 03/09 

 
 
RO Acest manual de utilizare însoțește produsul. El conține informații importante referitoare la punerea produsului în funcțiune  
și utilizarea lui. Vă rugăm să țineți cont de acest lucru în cazul în care oferiți acest produs unei alte persoane. 
Păstrați aceste instrucțiuni de utilizare pentru a le putea consulta ulterior! 
 
 

Domeniile de utilizare ale LRC-metrului includ 
 Măsurarea condensatorilor monopolari sau bipolari (C) de la cca. 10 pF până la max. 200 µF = 0,2 mF. 

 Măsurarea rezistențelor (R) până la max. 20 MΩ. 

 Măsurarea inductivității (L) până la max. 20 H. 

 Nu sunt permise operații de măsurare în spații umede, în aer liber sau în condiții vitrege de mediu. Prin condiții vitrege de 
mediu se înțelege: 

- umezeală sau umiditate ridicată a aerului 
- praf și gaze, aburi sau solvenți inflamabili 
- câmpuri electrostatice și magnetice puternice, precum cele din apropierea mașinilor sau difuzoarelor 
- electricitate statică (câmpuri și descărcări) 
- Nu este permisă nicio altă utilizare.  

 

Important! Citiți cu atenție!  
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! 
 

1. Introducere 
Acest aparat de măsură LRC realizează măsurători ale componentelor ce nu se află sub tensiune, precum rezistențe în domeniul 
0 – 20 MΩ, condensatori în intervalul ce se întinde de la câțiva pF până la 200 ΩF și bobine în intervalul ce se întinde de la câțiva 
µH până la 20 H. Datorită consumului relativ redus de curent aparatul atinge un randament foarte bun. Displayul cu cristale 
lichide (LCD) de 13 mm are 3 ½ poziții și permite citirea simplă a valorilor măsurate. Frecvența de măsurare generată intern este 
de cca. 250 Hz. Aparatul de măsură poate fi utilizat atât în aplicațiile hobby, cât și în cele industriale (cu limitări), școlare etc.  
 

2. Instrucțiuni de siguranță 
 Aparatul de măsură este testat EMC (pentru aplicații casnice) și corespunde directivei EC 89/336/EEC.  

 Aparatul este conceput și testat conform DIN 57 411 Partea 1/VDE 0411, Partea 1 – Măsuri de protecție pentru aparatele de 
măsură electronice – și a părăsit porțile fabricii în stare perfectă de funcționare. Pentru a păstra această stare și a garanta 
funcționarea sigură utilizatorii sunt rugați să respecte instrucțiunile de siguranță și de avertizare incluse în acest manual de 
utilizare. 

 Aparatele de măsură nu au ce căuta în mâinile copiilor.  

 Dacă produsul este folosit în medii profesionale trebuie respectate normele legale privind protecția la locul de muncă în 
cazul folosirii aparatelor electrice.  

 În școli, ateliere, școli de ucenici funcționarea aparatului se face numai sub supravegherea personalului specializat. 

 La deschiderea capacelor sau îndepărtarea unor elemente componente, în afară de situația în care aceste operații pot fi 
efectuate manual, pot să fie eliberate și părți componente aflate sub tensiune. Punctele de conexiune pot să se afle și ele sub 
tensiune. De aceea înainte de calibrarea, întreținerea aparatului ori înlocuirea componentelor sau grupelor componentelor 
trebuie să deconectați toate cablurile legate la aparat sau la obiectele de măsurat dacă este nevoie de deschiderea carcasei 
aparatului. Dacă după aceea operațiile de calibrare, întreținere sau reparații trebuie să fie efectuate cu carcasa deschisă 
atunci acestea nu pot fi realizate decât de către un specialist familiarizat cu normele în vigoare (VDE 0100, VDE 0683, VDE 
0701). 
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 Condensatorii din aparat pot fi încărcați chiar și atunci când aparatul a fost separate de la toate sursele de tensiune și 
circuitele de măsurat.  

 Aveți mare grijă atunci când manevrați tensiunea alternativă mai mare de 25 V AC, respectiv tensiune continuă 35 V DC. La 
aceste tensiuni vă puteți electrocuta prin atingerea conductorilor electrici. 

 Îndepărtați sondele de pe obiectul măsurat înainte de orice schimbare a domeniului de măsurători. 

 Înainte de orice măsurătoare verificați dacă aparatul și cablurile măsurători sunt intacte.  

 Descărcați complet capacitățile de măsurat (condensatorii) înainte de orice măsurătoare.  

 Nu sunt permise măsurătorile componentelor sau părților din circuit etc. aflate sub tensiune! În plus există pericolul unui șoc 
electric letal la atingerea unor tensiuni mai mari de 25 VACrms, respectiv 35 VDC! 

 Nu utilizați aparatul de măsură în spații sau în condiții ambientale vitrege, în care există sau pot apărea gaze, vapori ori praf 
inflamabil.  

 Pentru siguranța dvs. personală evitați neapărat contactul aparatului de măsură, respectiv a cablurilor măsurători cu 
umiditatea sau umezeala.  

 Utilizați pentru măsurători numai cablurile măsurători incluse în coletul aparatului. Numai acestea au aprobare pentru 
măsurători.  

 Pentru a evita șocurile electrice aveți grijă ca în timpul măsurătorilor să nu atingeți direct sau indirect conexiunile/punctele 
de măsurătoare.  

 În cazul în care considerați că dispozitivul nu mai poate fi utilizat în condiții de siguranță, deconectați-l și asigurați-vă că nu 
mai poate fi utilizat de alte persoane. 

 Se consideră că utilizarea în condiții de siguranță nu mai este posibilă în următoarele cazuri: 
- Dispozitivul prezintă daune vizibile, 
- Dispozitivul nu mai funcționează, 
- A fost depozitat pentru o perioadă mai lungă de timp în condiții nefavorabile, 
- A fost expus la șocuri puternice în timpul transportului. 

 Dispozitivul nu poate fi folosit imediat în condițiile în care a fost mutat dintr-un mediu rece în unul cald. Condensul creat 
poate distruge dispozitivul. Lăsați dispozitivul să ajungă la temperatura camerei înainte de a-l folosi. 

 

3. Descrierea elementelor de operare 
 
1. Ecran LCD 3 ½ poziții, valoarea maximă afișată: 

1999 
2. Întrerupător on/off „0 – 1” 
3. Selector domeniu de măsurători 
4. Comutator culisant „R-L/C” pentru comutarea 

între măsurarea rezistențelor R, măsurarea 
inductivității L și a capacității C. 

5. Mufe de intrare + și – pentru conectarea 
cablurilor măsurători.  

 

IMPORTANT!  
Respectați valorile maxime de intrare.  
 

6. Compartiment baterii cu capac (înșurubabil) 
 
 
 

 

4. Utilizarea aparatului de măsură 
4.1. Instalarea bateriei – înlocuirea bateriei 
Pentru ca aparatul de măsură să funcționeze ireproșabil trebuie să fie echipat cu o baterie de 9 V. Dacă pe display apare simbolul 
înlocuire baterie LOBAT (atunci când tensiunea bateriei este mai mică de 7,7 V) înseamnă că trebuie să înlocuiți bateria. În acest 
sens procedați după cum urmează:  
Separați aparatul de măsură de la circuitul de măsurat, decuplați cablurile măsurători de la aparatul de măsură, opriți aparatul și 
desfaceți șuruburile de fixare ale compartimentului baterii folosind o șurubelniță adecvată. Acum ridicați capacul 
compartimentului baterii. Scoateți bateria uzată și înlocuiți-o cu una de același tip (alcalină). După înlocuirea bateriei închideți 
compartimentul baterii. Aveți grijă să nu striviți cablurile de conexiune ale contactelor bateriei.  
 

Important!  
Nu folosiți niciodată aparatul de măsură cu carcasa deschisă! Pericol de moarte! 
Nu lăsați bateria uzată în aparatul de măsură, căci acizii din baterie se pot scurge, ceea ce va dăuna 
sănătății dvs. și va distruge compartimentul baterii.  
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4.2. Conectarea cablurilor măsurători 
Folosiți pentru măsurători numai cablurile măsurători incluse în colet. Înainte de a conecta cablurile măsurători verificați starea 
ștecărului, respectiv a clemelor crocodil, precum și starea izolației.  
 
Important! 
Pentru a evita daunele nu depășiți niciodată valorile de intrare maxim admisibile.  
 

4.3. Punerea în funcțiune  
Porniți aparatul de măsură poziționând comutatorul „0 – 1” în poziția „1”; după încheierea măsurătorilor mutați comutatorul în 
poziția „0” pentru a economisi rezervele de energie ale bateriei. Funcțiile măsurători sunt marcate prin culoare: regiunea 
galbenă indică măsurarea rezistenței „R”, regiunea albastră măsurarea capacității „C”, iar regiunea violetă măsurarea 
inductivității „L”. Pentru a comuta între măsurarea rezistenței „R”, a capacității „C” și a inductivității „L” trebuie să setați 
comutatorul culisant „R – L/C” în poziția corespunzătoare.  
 

5. Realizarea măsurătorilor 
5.1. Măsurarea capacității (C) 
Pentru măsurarea capacității procedați după cum urmează: 
1. Conectați cablurile măsurători incluse în colet la aparatul de măsură: cablul de măsurători roșu la mufa + (roșie), iar cablul de 

măsurători negru la mufa – (neagră) și porniți aparatul de măsură folosind comutatorul 0 – 1.  
2. Descărcați toți condensatorii înainte de a-i conecta la aparatul de măsură.  
 

Important! 

La scurtcircuitarea condensatorilor pot avea loc descărcări puternice. Atenție! Pericol de moarte! Nu atingeți conexiunile 
condensatorilor cu tensiuni mai mari de 35 VDC, respectiv 25 VAC. Manifestați atenție sporită în spațiile în care există sau pot 
apărea gaze, vapori sau lichide inflamabile, respectiv praf. Pericol de explozie! 
Nu măsurați condensatorii care sunt integrați în circuite/părți din circuite.  
 

3. Poziționați comutatorul funcție măsurători în domeniul măsurători dorit.  
4. Setați comutatorul culisant „R-L/C” pe „L/C”.  
5. Conectați condensatorii de măsurat descărcați/decuplați de la tensiune cu clemele crocodil ale cablurilor măsurători.  

Respectați polaritatea corectă în cazul condensatorilor monopolari. Nu prelungiți cablurile măsurători incluse în colet 
folosind alte cabluri. Capacitățile care rezultă în acest mod nu pot fi compensate de funcția automată corecție la zero și astfel 
se poate ajunge la erori de măsurare.  

 

Observații  
a. În cazul condensatorilor nemarcați sau la care inscripționarea nu mai este lizibilă, începeți măsurătorile cu domeniul cel mai 

mic și setați comutatorul pentru selecția domeniului măsurători până ce obțineți o rezoluție bună a afișării. Înainte de fiecare 
modificare a domeniului măsurători îndepărtați clemele crocodil de pe obiectul de măsurat. 

b. Dacă înainte de începerea măsurătorilor se afișează o valoare variabilă în cel mai mic domeniu de măsurători (2 nF), procesul 
este unul normal, căci este vorba despre așa-numita capacitate de dispersie a cablurilor măsurători, respectiv a sensibilei 
intrări măsurători. În cazul unor valori foarte mici de capacitate (de ex. 8,2 pF) valoarea afișată (înainte de măsurători) 
trebuie să fie scăzută în timpul măsurătorilor.  

c. În cazul unui condensator scurtcircuitat, în locul valorii măsurate se afișează „1” pentru depășirea domeniului. În cazul unui 
condensator cu curent de scurgere mare se afișează fie „1” pentru depășirea domeniului, fie o valoare mult mai mare decât 
valoarea imprimată. În cazul unui condensator cu întrerupere se afișează „0”, respectiv cățiva pF în toate domeniile, cu 
excepția celui mai mic domeniu de măsurători.  

d. Ocazional la condensatorii electrolitici este indicat un domeniu de toleranță relativ mare. De aceea în cazul acestui tip de 
condensatori poate fi măsurată și o valoare mai mare decât cea imprimată. Pentru valori afișate mult mai mici decât cele 
imprimate cauza poate fi faptul că condensatorul electrolitic este defect.  

 
După încheierea măsurătorilor opriți aparatul de măsură pentru a economisi rezervele de energie ale bateriei.  
 

5.2. Măsurarea inductivității (bobine = L) 
Aparatul de măsură LCR-9063 poate testa bobine de maxim 20 H (=Henry = As/V). În acest sens procedați după cum urmează: 
1. Conectați cablurile măsurători la aparatul de măsură: cablul roșu măsurători la mufa + (roșie) și cablul negru măsurători la 

mufa – (neagră) și porniți aparatul de măsură mutând comutatorul „0 – 1” în poziția „1”.  
2. Setați comutatorul domeniu măsurători în zona galbenă („R”) și mutați comutatorul culisant „R – L/C” în poziția „R”. Dacă 

cablurile măsurători sunt deschise, respectiv dacă bobinele/spirele sunt întrerupte, pe display apare valoarea „1” pentru 
depășirea domeniului. Acum conectați sondele cu obiectul de măsurat separat de la tensiune (spire transformator, bobină 
difuzor, bobină releu, bobină de aprindere, bobină de inducție etc.).  
Pentru a obține o rezoluție cât mai mare și a menține la un nivel cât mai mic erorile de măsurare trebuie să ajustați domeniul 
măsurători la valoarea așteptată pentru inductivitate. Dacă de ex. inscripționarea pe componentă este de 6 mH (bobină de 
inducție) trebuie să setați domeniul „20 mH”.  
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Observații 
a. În cazul bobinelor nemarcate sau la care inscripționarea nu mai este lizibilă, începeți măsurătorile cu domeniul cel mai mic și 

setați comutatorul pentru selecția domeniului măsurători până ce obțineți o rezoluție bună a afișării. Înainte de fiecare 
modificare a domeniului măsurători îndepărtați clemele crocodil de pe obiectul de măsurat. 

b. Dacă înainte de începerea măsurătorilor se afișează o valoare variabilă în cel mai mic domeniu de măsurători (2 mH), 
procesul este unul normal, căci este vorba despre așa-numita inductivitate de dispersie a cablurilor măsurători, respectiv a 
sensibilei intrări măsurători. În cazul unor valori „L” foarte mici (de ex. 15 uH) valoarea afișată (înainte de măsurători) trebuie 
să fie scăzută în timpul măsurătorilor. 

c. În cazul unei bobine întrerupte, în loc de valoarea măsurată se afișează „1” pentru depășirea domeniului.  
d. Acest aparat nu poate măsura factorul „Q” al unei bobine/nu poate stabili inductivitatea.  
e. La măsurarea inductivității rezistențelor se pot afișa valori care să inducă în eroare.  

După încheierea măsurătorilor opriți aparatul de măsură pentru a economisi rezervele de energie ale bateriei.  
 

5.3. Măsurarea rezistenței (R) 
Important! 
Asigurați-vă că toate circuitele, părțile circuitelor și componentele, precum și alte obiecte de măsurat sunt 
descărcate și nu se află sub tensiune. 
 

Conectați cablurile măsurători la aparatul de măsură: cablul roșu măsurători la mufa + (roșie) și cablul negru măsurători la mufa 
– (neagră). Setați comutatorul selecție domeniu măsurători pe regiunea galbenă („R”) și mutați comutatorul culisant „R-L/C” pe 
„R”. Dacă cablurile măsurători sunt deschise, respectiv în cazul rezistențelor de mare impedanță/întrerupte pe display apare „1” 
pentru depășirea domeniului. Acum conectați sondele cu obiectul de măsurat. Pentru a obține o rezoluție cât mai mare și a 
reduce la minim erorile în măsurare trebuie să ajustați domeniul măsurători la valoarea așteptată pentru rezistență. Dacă de ex. 
rezultă valoarea de 120 Ω pentru codul culoare al unei rezistențe atunci selectați domeniul măsurători „200 Ω”.  
 

Observații 
Atunci când măsurați rezistența este nevoie ca punctele măsurate pe care le atingeți cu sondele să fie curate, respectiv să nu fie 
acoperite de murdărie, ulei, vopsea sau alte substanțe similare. În aceste condiții valorile măsurate pot fi falsificate.  
În cazul rezistențelor mai mari de cca. 2 MΩ se poate întâmpla să fie nevoie de ceva timp pentru stabilizarea valorilor afișate. 
Dacă pe display apare „1” înseamnă că ați depășit domeniul măsurători, respectiv circuitul este întrerupt.  
 

6. Întreținerea 
Înlocuirea bateriei este descrisă la capitolul 4.1. Pentru curățarea aparatului, respectiv a displayului folosiți o cârpă uscată, 
curată, antistatică și care nu lasă scame.  

 
Important! 
Pentru curățare nu folosiți produse pe bază de carbon, benzină, alcool etc., căci acestea pot dăuna suprafeței carcasei 
aparatului. În plus, vaporii rezultați dăunează sănătății și pot exploda. 
 

7. Date tehnice și toleranțe măsurători  
7.1 Date tehnice  
Display   ecran LCD cu 3½ digit până la 1999, cu afișarea automată a polarității (la condensatoare electrolitice) 
Rată max. măsurători 2,5 măsurători pe secundă 
Afișare depășire domeniu „1“ la depășirea domeniului măsurători 
Condiții ambientale  
în timpul măsurătorilor 0 °C până la +50 °C, 0-80 % umiditate relativă, fără condens 
în timpul depozitării 20 °C până la +60 °C, 0-80 % umiditate relativă, după scoaterea bateriei din aparatul de măsură  
Coeficient temperatură 0,5 ppm/°C în domeniul mai mic de +18°C și mai mare de +28°C 
Baterie   9 V, alcalină, denumire alternativă: NEDA 1604 sau JIS 006P sau IEC 6F22 
Consum curent  cca. 5 mA la măsurători „R“ 
   cca. 9 mA la măsurători „C” și „L” 
Greutate  185 g (cu baterie 9 V) 
Dimensiuni (L x l x Î) 120 x 72 x 37 mm (fără cabluri măsurători) 
 

7.2 Toleranțe măsurători  
Toleranțele măsurători sunt valabile numai la temperaturi de +23 °C ± 5 °K și o umiditate relativă < 80%, fără condens.  
Datele privind precizia apar în ± (% din citire + număr de poziții = digits = dgt(s)) 
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Tip măsurare  Domeniu măsurare Precizie Rezoluție 

Capacitate 2 nF 
20 nF 
200 nF 
2 μF 
20 μF 
200 μF 

±(3.0%+3dgts) 
±(3.0%+3dgts) 
±(3.0%+3dgts) 
±(3.0%+3dgts) 
±(3.0%+3dgts) 
±(3.0%+3dgts) 

1 pF 
10 pF 
100 pF 
1 nF 
10 nF 
100 nF 

Tensiune de test: max. cca. 0,7 V vârf-vârf (peak-peak) 
Frecvență de test: în toate domeniile cca. 250 Hz 
Calibrare la zero: automată 
Capacitate de dispersie cu cablurile măsurători deschise în domeniul 2-nF: ≤30 pF 

 

Tip măsurare  Domeniu măsurare Precizie Rezoluție 

Inductivitate 2 m H 
20 m H 
200mH 
2 H 
20 H 

±(3.0%+3dgts) 
±(3.0%+3dgts) 
±(3.0%+3dgts) 
±(5.0%+5dgts) 
±(5.0%+5dgts) 

1 μH 
10 μ H 
100 μ H 
1 m H 
10 m H 

Inductivitate de dispersie cu cablurile măsurători scurtcircuitate în domeniul 2-mH: ≤30 uH 
Frecvență de test: în toate domeniile cca. 250 Hz 

Tip măsurare  Domeniu măsurare Precizie Rezoluție 

Rezistență 200 Ω 
2 kΩ 
20 kΩ 
200 kΩ 
2 MΩ 
20 MΩ 

±(2.0%+3dgts) 
±(2.0%+3dgts) 
±(2.0%+3dgts) 
±(2.0%+3dgts) 
±(2.0%+3dgts) 
±(2.0%+3dgts) 

0.1 Ω 
1 Ω 
10 Ω 
100 Ω 
1 kΩ 
10 kΩ 

Pentru a evita instabilitățile cauzate de interferențe externe puternice mențineți cablurile măsurători pe cât posibil „scurte” în 
domeniul de la cca. 2 MΩ până la 20 MΩ .  
Tensiunea la circuitul măsurători deschis: 
- în domeniul de la 200 Ω până la 2 MΩ: 350 mV 
- în domeniul de 20 MΩ: 180 mV 

 

7.3 Valorile maxime de intrare 
a. La măsurarea capacității 
max. 2 nF în domeniul 2 nF 
max. 20 nF în domeniul 20 nF 
max. 200 nF în domeniul 200 nF 
max. 2 µF în domeniul 2 µF 
max. 20 µF în domeniul 20 µF 
max. 200 µF în domeniul 200 µF 
 

Important! 
Aparatul nu dispune de protecție la distrugere din cauza condensatorilor încărcați. De aceea respectați obligatoriu 
instrucțiunile de siguranță.  
 

b. La măsurarea inductivității 
max. 2 mH în domeniul 2 mH 
max. 20 mH în domeniul 20 mH 
max. 200 mH în domeniul 200 mH 
max. 2 H în domeniul 2 H 
max. 20 H în domeniul 20 H 
 

c. La măsurarea rezistenței  
max. 200 Ω în domeniul 200 Ω 
max. 2 kΩ în domeniul 2 kΩ 
max. 20 kΩ în domeniul 20 kΩ 
max. 200 kΩ în domeniul 200 kΩ 
max. 2 MΩ în domeniul 2 MΩ 
max. 20 MΩ în domeniul 20 MΩ 
 

Important! 
Aparatul nu dispune de protecție la tensiunile de intrare prea mari. De aceea aveți grijă să măsurați numai componente, 
respectiv circuite care nu se află sub tensiune.  
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Declarație de conformitate 
 
 
Producător:   Conrad Electronic SE 
Proprietar licență:  Conrad Electronic SE 
Adresă:    str. Klaus Conrad nr. 1 

D-92240 Hirschau, Germania 
 
 
Declarăm pe propria răspundere că produsul: 
Tip echipament:   LCR-metru Voltcraft LCR-9063 
Cod produs:  122612 
 
respectă următoarele norme sau documente: 
 
EN 61000-6-3: 2007; 
EN 61000-6-1: 2007; 
Titlu și/sau număr/dată normă sau document 

 
Conform reglementărilor 
2004/108/EC 
 
 
 
 
Hirschau, 29 ianuarie 2009 
Loc și dată       Producător/Nume și semnătură reprezentant autorizat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 


