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MULTIMETRU DIGITAL MT-52 
Cod produs: 122900 

Versiune 03/11 

 
 
 
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! 
 
 

Introducere 
Stimate client, 
Vă mulțumim și vă felicităm pentru achiziționarea acestui produs Voltcraft® .  
Ați cumpărat un produs de calitate dintr-o gamă remarcată în domeniile tehnicii de măsură, de încărcare și tehnologiei de rețea, 
datorită competenței și inovației continue. 
Produsele Voltcraft® oferă soluții optime și satisfac chiar și cele mai exigente cerințe ale pasionaților de bricolaj sau ale 
utilizatorilor profesioniști. Voltcraft® vă oferă o tehnologie fiabilă susținută de un raport calitate-preț deosebit de avantajos.  
Acesta este motivul pentru care suntem absolut siguri: primul dumneavoastră contact cu produsele Voltcraft® va marca, în 
același timp, începutul unei cooperări profitabile pe termen lung. 
Vă dorim să vă bucurați din plin de noul dumneavoastră produs Voltcraft®! 
 

Destinații de utilizare 
 Măsurarea și afișarea parametrilor electrici din categoria de supratensiune III (până la max. 600V contra potențialului 

pământului, conform EN 61010-1) și toate categoriile inferioare. Se interzice utilizarea aparatului și echipamentului de 
măsură pentru categoria de supratensiune IV (de ex. la instalații de joasă tensiune). 

 Măsurarea tensiunii continue și alternative până la maxim 600 V 
 Măsurarea curentului continuu și alternativ până la 10 A 
 Măsurarea rezistențelor până la 40 MΩ 
 Test de continuitate (< 50 Ω acustic) 
 Test diodă 
 Măsurarea capacității până la 100 μF 
 Măsurarea frecvenței până la 10 MHz 
 Afișarea lățimii impulsurilor în % 
 Măsurarea temperaturii cu senzor extern tip K, de la -20 până la +1300°C 
 Măsurarea temperaturii cu senzor intern, de la 0 la +50°C 
 Măsurarea umidității relative a aerului de la 33 la 99% 
 Măsurarea luminozității până la 40000 lucși 
 Măsurarea nivelului sonor de la 35 la 100 dBC (pentru măsurători de orientare) 
 Detectarea non-contact a tensiunii „NCV” 
Funcțiile de măsurare pot fi selectate cu ajutorul butonului rotativ. Cu excepția domeniilor de măsurare a temperaturii, 
umidității, nivelului sonor și luminozității în toate celelalte domenii de măsurare este activă selecția automată a domeniului de 
măsurare (autorange). 
Cele două intrări pentru măsurarea curentului sunt protejate împotriva suprasarcinii cu siguranțe ceramice de mare putere. 
Tensiunea din circuitul de curent nu trebuie să depășească 600V. 
Multimetrul funcționează cu o baterie bloc de 9V. Dispozitivul poate fi pus în funcțiune numai cu tipul de baterie indicat. 
Aparatul de măsură nu trebuie utilizat dacă este deschis, de ex. dacă compartimentul pentru baterii este deschis sau îi lipsește 
capacul. Nu sunt permise măsurătorile în încăperi umede, respectiv condiții nefavorabile de mediu. Condiții de mediu 
nefavorabile sunt: 

- Umezeală sau umiditate mare a aerului, 
- Praf și gaze, aburi sau solvenți inflamabili, 
- Furtuni sau condiții similare cum ar fi câmpuri electrostatice puternice, etc. 
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Din motive de siguranță utilizați numai cabluri sau accesorii de măsurare în conformitate cu specificațiile multimetrului. 
Orice alte întrebuințări în afara celor menționate mai sus duc la deteriorarea produsului; în plus există și alte pericole, precum 
scurtcircuitare, incendiu, electrocutare, etc. Aparatul nu are voie să fie modificat sau reconfigurat. 
Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și păstrați-le pentru a le consulta ulterior. 
Respectați întotdeauna instrucțiunile de siguranță! 

 

Elemente de operare 
 
 
1. Afișaj 

A. Ecran principal cu unitate de   
măsură și funcții adiționale 

B. Simbol pentru schimbarea 
bateriei 

C. Afișaj permanent al umidității 
relative a aerului în procente 

D. Afișaj permanent al 
temperaturii aerului în grade 
Celsius 

2. Buton RANGE (domeniu de 
măsurare) 

3. Buton REL 
4. Buton MODE 
5. Buton rotativ  
6. Mufă de măsurare 10A 
7. Mufă de măsurare μA/mA  
8. Mufă de măsurare COM (potențial 

de referință, „Minus”) 
9. Mufă de măsurare a capacității VΩ 

(pentru mărimi continue, „Plus”) 
10. Buton pentru iluminarea ecranului 
11. Buton Hz% de schimbare a 

funcțiilor în domeniul de tensiune, 
curent și frecvență 

12. Tastă HOLD 
13. Indicator NCV pentru detecție 

tensiune AC 
14. Orificiu pentru sonda de măsurare 

a umidității aerului (umiditatea 
relativă și temperatura) 

15. Senzor de lumină 
16. Orificiu pentru senzor volum sonor 
17. Clemă pentru fixarea sondelor de 

măsurare 
18. Compartiment baterie 
19. Suport rabatabil 
 

 

Instrucțiuni de siguranță 
Citiți în întregime instrucțiunile de utilizare înainte de a utiliza produsul pentru prima oară; acestea includ informații 
importante, necesare pentru o bună funcționare. 
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! 
Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele materiale sau umane ce pot rezulta ca urmare a operării nepotrivite 
a aparatului sau a nerespectării indicațiilor de siguranță prezentate în acest manual! În astfel de cazuri se pierde 
dreptul la garanție! 

Acest produs a părăsit porțile fabricii în stare perfectă de funcționare. 
Utilizatorii trebuie să respecte instrucțiunile de siguranță incluse în acest manual pentru a păstra această stare și pentru a 
asigura o funcționare în siguranță! 
 

Vă rugăm respectați următoarele simboluri: 
Simbolul „semnul exclamării în triunghi” indică faptul că informația prezentată este importantă, iar instrucțiunea 
trebuie respectată întocmai. 
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Simbolul „fulger în triunghi” este folosit atunci când există pericol de electrocutare sau afectare a siguranței aparatului 
d.p.d.v. electric. 
 

Simbolul „mână” apare atunci când este vorba despre sfaturi sau indicații importante în manevrare. 
Acest aparat corespunde normelor CE și îndeplinește directivele europene cerute. 

 

Clasa de protecție 2 (izolație dublă sau amplificată). 
 

Categoria de supratensiune II pentru măsurarea dispozitivelor electronice și electrice legate la rețeaua printr-un cablu 
de curent. Această categorie acoperă și categoriile inferioare (de exemplu CAT I, de măsurare a tensiunilor de semnal și 
de control). 
Categoria de supratensiune III pentru măsurarea instalațiilor din clădiri (de ex. prize sau sub-distribuții). Această 
categorie cuprinde și categoriile inferioare (de ex. CAT II pentru măsurarea aparatelor electrice). 
 

Potențialul pământului. 
 

Din motive legate de siguranță și licență (CE) nu sunt permise reconfigurarea sau modificarea arbitrară a produsului.  
Adresați-vă personalului specializat dacă aveți nelămuriri privind modul de funcționare, siguranța sau conectarea aparatului.  
Aparatele de măsură și accesoriile nu sunt jucării, deci nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor. 
Dacă produsul este folosit în medii industriale, 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 responsabilă a personalului 
specializat. 
Înainte de măsurătorile de tensiune, asigurați-vă că aparatul nu se află în modul pentru măsurarea curentului. 
Tensiunea dintre aparat și potențialul pământului nu trebuie să depășească 600 V DC/AC în CAT III. 
Înainte de schimbarea domeniului de măsurare trebuie să îndepărtați sondele de măsurare de pe obiectul de măsurat. 
Aveți mare grijă la manevrarea valorilor >50V AC, respectiv >75V DC; la aceste valori există riscul să vă electrocutați dacă atingeți 
cablurile electrice. 
Înainte de orice măsurătoare verificați să nu existe deteriorări la nivelul aparatului și cablurilor de măsurare. Nu mai realizați 
niciun fel de măsurători dacă stratul de izolație este defect (rupt, sfâșiat etc.). 
Pentru a evita posibilitatea unui șoc electric aveți grijă să nu atingeți în timpul măsurătorilor, direct sau indirect, conexiunile / 
sondele de măsurători. În timpul măsurătorilor nu apucați sondele de măsurare dincolo de marcajele perceptibile de pe mâner. 
Nu folosiți multimetrul cu puțin timp înainte, în timpul sau imediat după o furtună (fulgere! / supratensiuni!). Aveți grijă ca 
mâinile dvs., hainele, încălțămintea, circuitele și părțile componente ale circuitelor să fie neapărat uscate. 
Evitați folosirea aparatului în apropierea câmpurilor magnetice sau electromagnetice puternice, antenelor de emisie sau 
generatoarelor HF. În aceste condiții puteți obține valori măsurate eronate. 
Dacă observați că aparatul nu mai poate fi utilizat în siguranță, deconectați-l și asigurați-vă că nu mai poate fi operat accidental. 
Se consideră că aparatul nu mai poate fi utilizat în siguranță dacă: 

- prezintă daune evidente, 
- nu mai funcționează și 
- produsul a fost depozitat în condiții improprii o perioadă mai lungă de timp sau 
- după ce a fost expus la suprasolicitări considerabile în timpul transportului. 

Nu porniți aparatul imediat după ce a fost transportat dintr-un spațiu rece într-unul cald. Condensul care se formează poate 
distruge aparatul. De aceea, lăsați aparatul la temperatura camerei, uneori chiar mai multe ore, înainte de a îl porni. 
Nu lăsați ambalajele nesupravegheate, căci acestea pot deveni periculoase pentru copii. 
Citiți și instrucțiunile de siguranță din fiecare capitol al acestui manual. 

 

Descrierea produsului 
Multimetrul (denumit în continuare DMM) indică valorile măsurate pe ecranul digital. Ecranul digital al DMM cuprinde 4000 
counts (count = cea mai mică valoare afișată). Măsurătorile de tensiune și de curent redau valoarea medie efectivă. 
Aparatul include 4 funcții de măsurare pentru umiditatea relativă a aerului, temperatură (a aerului și măsurători cu senzor), nivel 
sonor liniar (pentru orientarea surselor de sunet) și luminozitate. Sonda de lumină include un filtru IR care măsoară numai 
spectrul luminos vizibil. 
Dacă lucrați în condiții de luminozitate slabă puteți activa iluminarea ecranului. 
Dacă DMM nu este utilizat timp de aprox. 30 minute, se oprește automat. Acest lucru protejează bateria și prelungește perioada 
de funcționare. Aparatul poate fi folosit atât pentru bricolaj, cât și în scopuri profesionale.  
Pentru ca ecranul să fie mai ușor lizibil, puteți instala DMM pe suportul de fixare din spate. 
Cablurile măsurători sunt prevăzute cu capace de protecție pentru mufe și sonde. Îndepărtați-le înainte de 
a racorda cablurile de măsură. 
 

Butonul rotativ (5) 
Funcțiile individuale de măsurare pot fi selectate folosind butonul rotativ. Dacă este afișat simbolul 
„auto”, înseamnă că este activată selecția automată a domeniului. Domeniul de măsurare potrivit este 
setat automat pentru fiecare aplicație. Dacă butonul este în poziția OFF, multimetrul este oprit. Opriți 
întotdeauna aparatul atunci când nu îl folosiți. 
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Conținut colet 
Multimetru 
Baterie bloc de 9V 
Cabluri măsurători de siguranță 
Senzor de măsurare a temperaturii cu fir (tip K, domeniu de măsurare între -20 și 230oC) 
Adaptor mufă tip K 
Manual de utilizare 
 

Indicații și simboluri afișate pe ecran 
Lista tuturor simbolurilor și informațiilor afișate de modelul MT-52: 
Auto Înseamnă „selecția automată a domeniului de măsurare” 

 
Simbol pentru iluminarea ecranului 

 Simbol pentru siguranțele integrate 

OL sau I Overload = Suprasarcină = domeniul de măsurare a fost depășit 
OFF Poziția OFF a butonului rotativ = Aparat de măsură oprit 

 Simbolul pentru schimbarea bateriei; schimbați imediat bateria pentru a evita erorile de măsurare! 

 
Simbol pentru testul diodei 

 Simbol pentru testul acustic de continuitate 

dBC Simbol pentru domeniul de măsurare a nivelului sunetului (curba caracteristică C = liniar) 
CAP Domeniul de măsurare a capacității 
~AC Unitate de măsură pentru tensiune și curent alternativ 
=DC Unitate de măsură pentru tensiune și curent continuu 
- Indicator de polaritate în caz de potențial negativ 
mV Mili-Volt (exp. -3) 
V Volt (unitate pentru tensiune electrică) 
μA Micro-Amper (exp. -6) 
mA Mili-Amper (exp. -3) 
A Amper (unitate pentru curent electric) 
Ω Ohm (unitate de măsură a rezistenței electrice) 
kΩ Kilo-Ohm (exp.3) 
MΩ Mega-Ohm (exp.6) 
Hz Hertz (unitatea de măsurare a frecvenței) 
% Durata impulsului în % (pauza impulsului) 
oC Grade Celsius 
dB Unitatea de măsură a nivelului sonor (decibeli) 
Lux Unitatea de măsură și domeniul de măsurare a iluminării unei suprafețe 
%RH Umiditatea relativă a aerului 
nF Nano-Farad (exp. -9; unitatea de măsură a capacității electrice, simbol ) 
μF Micro-Farad (exp. -6) 
mF Mili-Farad (exp. -3) 
 

Măsurători 
Nu depășiți valorile maxim admisibile de intrare. Nu atingeți circuitele sau elementele circuitelor atunci când 
acestea se află sub tensiune mai mare de 50V ACrms sau 75V DC. Pericol de moarte! 
Înainte de a începe măsurătorile verificați cablurile conectate urmărind posibilele tăieri, sfâșieri sau striviri. Nu 
utilizați niciodată echipament de măsură defect! Pericol de moarte! 

 

În timpul măsurătorilor nu apucați sondele de măsură dincolo de marcajele perceptibile de pe mâner. 
Măsurătorile sunt permise doar atunci când compartimentele bateriei și siguranțelor sunt închise.  
Nu puteți cupla la aparatul de măsurat decât cele două cabluri de măsurare necesare în operația de măsurare. Din 
motive de siguranță îndepărtați toate cablurile de măsurare care nu sunt necesare. 

 

Apariția simbolului „OL” sau „I” (suprasarcină) indică faptul că ați depășit domeniul de măsurare. 
 

a) Pornirea multimetrului 
Rotiți butonul rotativ (5) în poziția funcției de măsurare corespunzătoare. Pentru a opri multimetrul, rotiți butonul rotativ în 
poziția „OFF”. Opriți întotdeauna dispozitivul atunci când nu îl folosiți. 
 

Înainte de a lucra cu multimetrul, trebuie să introduceți bateria livrată. Introducerea și schimbarea bateriei sunt 
operații descrise în capitolul „Curățare și întreținere”. 
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b) Măsurarea tensiunii „V” 
Domeniul de tensiune „V AC/DC” are o rezistență la intrare >10 MOhmi. 
 

Pentru măsurarea tensiunii alternative „V-AC ”, procedați după cum urmează: 
 Porniți DMM-ul și selectați domeniul de măsurare „V~ ”. 
 Conectați cablul de măsurare roșu la mufa de măsurare V (9), iar pe cel negru la mufa de 

măsurare COM (8). 
 Acum conectați cele două sonde la obiectul de măsurat (priză de curent, circuit etc.). 
 Valoarea măsurată momentan este indicată pe ecran. 
 După încheierea măsurătorilor, îndepărtați cablurile de măsurare de pe obiectul măsurat 

și deconectați DMM-ul. 
 

Utilizați butonul „Hz%” pentru a comuta între afișarea frecvenței (Hz) și a lățimii 
impulsului (%). Fiecare apăsare comută funcția. Selecția automată a domeniului de 
măsurare este dezactivată. 
Domeniul de măsurare mV-AC poate fi selectat numai prin alegerea manuală a 
domeniului de măsurare (butonul „RANGE”).  

 
Pentru măsurarea tensiunii continue „V-DC ”, procedați după cum urmează: 
 Porniți DMM-ul și selectați domeniul de măsurare „V=”. 
 Conectați cablul de măsurare roșu la mufa de măsurare V (9), iar pe cel negru la mufa de 

măsurare COM (8). 
 Acum conectați cele două sonde la obiectul de măsurat (priză de curent, circuit etc.). 

Vârful de măsurare roșu corespunde polului plus, iar cel negru polului minus. 
 Polaritatea valorii măsurate este afișată pe ecran împreună cu valoarea măsurată 

momentan. 
Dacă la tensiune continuă apare un minus „-” înainte de valoarea măsurată, înseam-
nă că tensiunea măsurată este negativă (sau cablurile de măsurare au fost inversate). 

 După încheierea măsurătorilor, îndepărtați cablurile de măsurare de pe obiectul măsurat 
și deconectați DMM-ul.  

 

Utilizați butonul „Hz%” (11) pentru a comuta între afișarea frecvenței (Hz) și a lățimii 
impulsului (%). Fiecare apăsare comută funcția. Selecția automată a domeniului de 
măsurare este dezactivată. Acest lucru permite controlul apariției unei eventuale 

tensiuni de zgomot (tensiune alternativă suprapusă). În cazul unei tensiuni continue pure, 
afișajul frecvenței și cel în % sunt „zero”. În absența unui semnal de măsură pot fi afișate 
valori-fantomă. Acestea dispar la măsurarea unei tensiuni continue. 

 
c) Măsurarea curentului „A” 

Tensiunea în circuitul de măsurare nu poate depăși 600V. 
Nu măsurați curenți care depășesc 10A în domeniul de 10A sau curenți care depășesc 400mA în domeniul µA/mA, 
altminteri siguranțele se vor arde. 
Măsurătorile >5 A pot fi efectuate timp de maxim 30 secunde, la intervale de 15 minute. 

 

Începeți întotdeauna măsurătorile de curent cu cel mai înalt domeniu de măsurare și comutați pe domeniile inferioare dacă este 
necesar. Înainte de a schimba domeniul de măsurare, scoateți întotdeauna circuitul de sub tensiune. Toate domeniile de 
măsurare a curentului sunt asigurate cu siguranțe și astfel protejate împotriva suprasarcinii. 
 

Pentru măsurarea curentului continuu “A-DC”, procedați după cum urmează: 
 Porniți DMM-ul și selectați domeniul de măsurare „A”. Tabelul afișează diferitele funcții 

de măsurare și posibilele domenii de măsurare. Selectați domeniul de măsurare dorit și 
mufele corespunzătoare. Afișajul indică „DC”. 

 

Funcție de  
măsurare 

Domeniu de  
măsurare 

Mufe de 
măsurare 

μA < 4000 μA COM + mAμA 

mA 4 mA – 399 mA COM + mAμA 

10A 400mA – 10 A COM + 10A 
 

 Conectați cablul de măsurare roșu la mufa de măsurare µA/mA sau 10A. Conectați cablul 
negru de măsurare la mufa COM. 

 Acum conectați cele două sonde de măsurare în serie la obiectul de măsurat (baterie, 
circuit etc.). Polaritatea valorii măsurate este afișată pe ecran împreună cu valoarea 
măsurată momentan. 

Dacă la curentul continuu apare un minus „-” înainte de valoarea măsurată, 
înseamnă că tensiunea măsurată este negativă (sau cablurile de măsurare au fost 
inversate). 



 

6 | w w w . g e r m a n e l e c t r o n i c s . r o   

După încheierea măsurătorilor, îndepărtați cablurile de măsurare de pe obiectul măsurat și deconectați DMM-ul. 
Utilizați butonul „Hz%” (11) pentru a comuta între afișarea frecvenței (Hz) și a duratei impulsului (%). Fiecare apăsare 
comută funcția. Selecția automată a domeniului de măsurare este dezactivată. Acest lucru permite controlul apariției 
unui posibil semnal de zgomot (frecvență suprapusă). În cazul unui curent continuu pur afișajul frecvenței și cel în % 
sunt „zero”. În absența unui semnal de măsură, pot fi afișate valori-fantomă. Acestea dispar la măsurarea unui curent 
continuu. 
 

Pentru măsurarea curentului alternativ „A-AC”, procedați după cum urmează: 
 Porniți DMM-ul și selectați domeniul de măsurare „A”. 

Tabelul afișează diferitele funcții de măsurare și posibilele domenii de măsurare. Selectați domeniul de măsurare dorit și 
mufele corespunzătoare. Afișajul indică „DC”. 

 

Funcție de  
măsurare 

Domeniu de  
măsurare 

Mufe de măsurare 

μA < 4000 μA COM + mAμA 

mA 4 mA – 399 mA COM + mAμA 

10A 400mA – 10 A COM + 10A 
 

 Conectați cablul de măsurare roșu la mufa de măsurare µA/mA sau 10A. Conectați cablul negru de măsurare la mufa COM. 
 Apăsați butonul „MODE” pentru a comuta la domeniul de măsurare AC. Pe ecran apare „AC”. La o nouă apăsare a acestui 

buton reveniți, etc. 
 După încheierea măsurătorilor, îndepărtați cablurile de măsurare de pe obiectul măsurat și deconectați DMM-ul. 
 Acum conectați cele două sonde de măsurare în serie la obiectul de măsurat (circuit electric, etc.). 
 Valoarea măsurată este afișată pe ecran. Principiul de conectare este similar celui de la măsurarea DC. 
 După încheierea măsurătorilor îndepărtați cablurile de măsurare de pe obiectul măsurat și deconectați DMM-ul. 

 

Utilizați butonul „Hz%” (11) pentru a comuta între afișarea frecvenței (Hz) și a duratei impulsului (%). Fiecare apăsare 
comută funcția. Selecția automată a domeniului de măsurare este dezactivată. 

 
d) Măsurarea rezistenței 

 

Asigurați-vă că niciunul dintre circuite, elemente ale circuitelor și componente nu se află sub tensiune și nu sunt 
încărcate. 
 

 Conectați DMM-ul și selectați funcția de măsurare „Ω”. 
 Conectați cablul de măsurare roșu la mufa de măsurare Ω (9) și cablul negru de măsurare la 

mufa COM (8). 
 Verificați continuitatea cablurilor de măsurare conectând cele două sonde de măsurare 

între ele. Valoarea rezistenței trebuie să fie de aprox. 0 – 0,5 Ohmi (rezistența internă a 
cablurilor de măsurare). 

 Acum conectați cele două sonde de măsurare la obiectul de măsurat. Dacă obiectul nu are 
rezistență electrică mare sau nu este întrerupt, rezultatul măsurătorii va fi afișat pe ecran. 
Așteptați până la stabilizarea valorii afișate. La rezistențe > 1 MOhm, afișarea ar putea dura 
câteva secunde. 

 Dacă pe ecran apare „OL” (overload = suprasarcină) înseamnă că ați depășit domeniul de 
măsurare sau circuitul de măsurat este întrerupt. 

 După încheierea măsurătorilor îndepărtați cablurile de măsurare de pe obiectul de măsurat 
și deconectați DMM-ul. 

 

Atunci când realizați măsurători ale rezistenței, asigurați-vă că punctele pe care le atingeți cu sondele de măsurare nu 
sunt murdare, acoperite cu ulei, lac, etc. În aceste condiții rezultatul măsurătorii poate fi falsificat. 

 
e) Testul diodei 

 

Asigurați-vă că niciunul dintre circuite, elemente ale circuitelor și componente nu se 
află sub tensiune și nu sunt încărcate. 
 

 Conectați DMM-ul și selectați funcția de măsurare „ ”. 
 Conectați cablul de măsurare roșu la mufa de măsurare V (9), iar cablul negru de măsurare 

la mufa COM (8). 
 Apăsați butonul „MODE” pentru a comuta funcțiile de măsurare. Simbolul pentru testul 

diodei apare pe ecran. O nouă apăsare a acestui buton vă va duce la următoarea funcție de 
măsurare etc.  

 Verificați continuitatea cablurilor de măsurare conectând cele două sonde de măsurare 
între ele. Valoarea rezistenței trebuie să fie de aproximativ 0 V. 

 Acum conectați cele două sonde de măsurare la obiectul de măsurat (diodă). 
 Pe ecran este afișată tensiunea directă „UF” în volți (V). Dacă apare simbolul „OL”, atunci 

dioda este măsurată în direcția inversă (UR) sau este defectă (întrerupere). Pentru a verifica, 



 

7 | w w w . g e r m a n e l e c t r o n i c s . r o   

realizați o măsurătoare în sens invers polarității. 
 După încheierea măsurătorilor îndepărtați cablurile de măsurare de pe obiectul de măsurat și deconectați DMM-ul. 
 
f) Test de continuitate 

 

Asigurați-vă că niciunul dintre circuite, elemente ale circuitelor și componentele nu se 
află sub tensiune și nu sunt încărcate. 

 Conectați DMM-ul și selectați domeniul de măsurare .  
 Apăsați butonul „MODE” de două ori pentru a comuta funcțiile de măsurare. Simbolul 

testului de continuitate apare pe ecran. Cu o nouă apăsare a acestui buton reveniți la prima 
funcție de măsurare, etc. 

 Conectați cablul de măsurare roșu la mufa de măsurare V (9) și cablul negru de măsurare la 
mufa COM (8). 

 O valoare mai mică de 50 Ohmi este identificată ca și continuitate; în acest caz se va auzi un 
sunet (bip). Valoarea rezistenței se afișează până la maxim 399,9 Ohmi. 

 Dacă pe ecran apare „OL” (overload = suprasarcină), înseamnă că ați depășit domeniul de 
măsurare sau circuitul de măsurat este întrerupt. 

 După încheierea măsurătorilor, îndepărtați cablurile de măsurare de pe obiectul de măsurat 
și deconectați DMM-ul. 

 
g) Măsurarea capacității 

 

Asigurați-vă că niciunul dintre circuite, elemente ale circuitelor și componente nu se 
află sub tensiune și nu sunt încărcate. 
 

 Conectați DMM-ul și selectați domeniul de măsurare „CAP”. 
 Conectați cablul de măsurare roșu la mufa de măsurare V (9), iar cablul negru de măsurare 

la mufa COM (8). 
 Conectați sondele de măsurare la componenta de măsurat. 
 Dacă pe ecran apare „OL” (overload = suprasarcină), înseamnă că ați depășit domeniul de 

măsurare sau circuitul de măsurat este întrerupt. 
 După încheierea măsurătorilor îndepărtați cablurile de măsurare de pe obiectul de 

măsurat și deconectați DMM-ul. 
 

Respectați întotdeauna polaritatea la condensatoarele electrolitice. 
Asigurați-vă că utilizați cabluri de măsurare cât mai scurte. Cablurile de măsurare 
lungi pot cauza erori de măsurare. 

 
 
h) Detectarea non-contact a tensiunii AC „NCV” 

Detectorul „NCV” se află pe fața superioară a carcasei și reacționează numai la 
tensiuni alternative între 200 și 1000V/AC. 
Această funcție este rezervată detectării rapide a liniilor și cablurilor cu tensiune 
alternativă. Când lucrați la liniile electrice trebuie să verificați absența tensiunii cu 
metoda tradițională de verificare cu contact (tester de fază)! 

 

 Nu este nevoie de cabluri de măsurare. 
 Conectați DMM-ul și selectați orice funcție de măsurare. Detectarea non-contact a tensiunii 

este activă în toate funcțiile de măsurare. 
 Deplasați aparatul cu senzorul „NCV” (fața superioară a carcasei) de-a lungul obiectului de 

testat. Profunzimea detectării este cuprinsă între aprox. 3 cm la 230V/AC și aprox. 8 cm la 
1000V/AC. 

 La detectarea unui cablu sub tensiune, afișajul luminos „NCV” (13) se aprinde. 
 După încheierea măsurătorilor deconectați DMM-ul. 

 

Cablurile ecranate, cele aflate prea în profunzime sau cablurile torsadate pot afecta 
negativ afișarea rezultatelor corecte. 
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i) Măsurarea frecvenței 
 Porniți DMM-ul și selectați funcția de măsurare „Hz”. 
 Conectați cablul de măsurare roșu la mufa de măsurare V (9), iar cablul negru de măsurare la 

mufa COM (8). 
 Acum conectați sondele de măsurare la componenta de măsurat (generator, semnalizator 

etc.). 
 Valoarea măsurată este afișată pe ecran. 
 După încheierea măsurătorilor îndepărtați cablurile de măsurare de pe obiectul de măsurat și 

deconectați DMM-ul. 
 
 
 
 
 
j) Măsurarea lățimii impulsurilor 
Măsurarea lățimii impulsurilor permite măsurarea semi-undei pozitive a unui semnal de 
măsură. Valoarea afișată reprezintă raportul între semi-unda pozitivă și semnalul total. În cazul 
semnalelor simetrice (de ex. sinusoidale) semi-undele pozitivă și negativă au aceeași lungime. 
Pe ecran se afișează aprox. 50%. 
 Conectați DMM-ul și selectați domeniul de măsurare „Hz”.  
 Conectați cablul de măsurare roșu la mufa de măsurare V (9) și cablul negru de măsurare la 

mufa COM (8). 
 Apăsați butonul „MODE” pentru a comuta funcțiile de măsurare. Simbolul „%” apare pe 

ecran. La o nouă apăsare a acestui buton reveniți la prima funcție de măsurare, etc. 
 Acum conectați cele două sonde de măsurare la obiectul de măsurat (generator, 

semnalizator, etc.). 
 Valoarea măsurată este afișată pe ecran. 
 După încheierea măsurătorilor îndepărtați cablurile de măsurare de pe obiectul de măsurat 

și deconectați DMM-ul. 
 
k) Măsurarea temperaturii ambiante și a umidității aerului 
DMM permite măsurarea temperaturii ambiante și a umidității relative a aerului cu ajutorul senzorilor integrați. Cele două valori 
măsurate apar în permanență afișate în zona superioară a ecranului pe toată durata operației de măsurare. 

Senzorii sunt instalați în interiorul aparatului și reacționează la fluctuațiile valorilor măsurate cu un mic decalaj. 
Așteptați cel puțin 30 minute ca aparatul să se adapteze la condițiile ambiante. Pentru a obține valori exacte la 
măsurare vă recomandăm să așteptați aprox. 2 ore.  
 

Pentru măsurare, procedați după cum urmează: 
 Nu este nevoie de cabluri de măsurare. 
 Conectați aparatul și selectați orice funcție de măsurare. 
 În zona superioară dreaptă a ecranului se afișează umiditatea relativă a aerului în „%RH”, iar în 

zona superioară stângă temperatura ambiantă în „oC”. 
 Așteptați ca valoarea afișată să se stabilizeze. Acest lucru poate dura până la 2 ore. 
 După încheierea măsurătorilor deconectați DMM-ul. 

În cazul alocării unui timp scurt pentru măsurare poate apărea diferențe între 
temperatura și umiditatea afișată și cele „reale”. Așadar, acest produs nu este potrivit 
pentru măsurători foarte exacte (de ex. monitorizarea climei pentru controlul calității, 
etc.). 

 
l) Măsurarea temperaturii cu ajutorul senzorului de contact 

Măsurarea prin contact este permisă numai pentru obiecte scoase de sub tensiune. 
Pericol de electrocutare! Datorită construcției senzorul cu fir (inclus) se adresează 
exclusiv unui domeniu de operare între -20 și 230oC. Senzorii termici tip K opționali 
permit însă utilizarea întregului domeniu de măsurare al DMM-ului.  

 

Pentru măsurarea temperaturii, procedați după cum urmează: 
 Conectați DMM-ul și selectați domeniul de măsurare în funcție de rezoluția dorită: „1oC” sau 

„0,1oC”. 
 Conectați adaptorul de măsurare tip K la mufele „V” (+) și „COM” (-), respectând polaritatea. 
 Conectați senzorul la adaptorul de măsurare, respectând polaritatea. Polaritatea este indicată pe 

conector.  
 Orientați sonda de măsurare înspre obiectul de măsurat. Valoarea măsurată este afișată pe 

ecranul principal, în oC. 
 După încheierea măsurătorilor deconectați DMM-ul. 
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Temperatura trebuie măsurată numai la nivelul sondei. Pentru a evita erorile de măsurare aparatul de măsură 
trebuie să se afle în domeniul ambiant specificat. 
 

m) Măsurarea nivelului sonor 
Măsurarea nivelului sonor este o măsurătoare de orientare pentru identificarea surselor de sunet. Nu este posibilă măsurarea 
analitică în scopul documentării, etc. Nivelul sonor este măsurat liniar (curba caracteristică „C”), adică toate sunetele (joase sau 
înalte) sunt evaluate la fel. Așadar, veți obține valori măsurate independente față de frecvență, ceea ce înlesnește comparația. 
Orificiul pentru măsurarea sunetului se află în zona superioară stânga (16). În timpul măsurătorii, aparatul de măsură trebuie 
orientat perpendicular înspre sursa de sunet. 

 

Când lucrați într-un mediu zgomotos, protejați-vă întotdeauna urechile pentru a evita 
afectarea auzului. 

 

Pentru măsurare, procedați după cum urmează: 
 Nu este nevoie de cabluri de măsurare. 
 Conectați aparatul și selectați funcția de măsurare „dBC”. 
 Orientați DMM-ul cu orificiul de măsurare (16) înspre sursa de sunet. Distanța minimă 1m. 
 Valoarea măsurată este afișată pe ecranul principal. 
 După încheierea măsurătorilor deconectați DMM-ul. 

 

Vântul puternic (> 10m/s) poate falsifica rezultatele măsurătorii. 
 

 
n) Măsurarea iluminării 
Măsurarea iluminării permite verificarea condițiilor de iluminare în spații de locuit și de lucru etc. Senzorul este echipat cu un 
filtru spectral care permite numai pătrunderea luminii vizibile pentru măsurare.  
Senzorul de lumină se află la mijlocul zonei superioare (15). În timpul măsurătorii se recomandă ca aparatul să fie orientat 
perpendicular înspre sursa de lumină. 

 

Nu priviți direct spre surse puternice de lumină. Acest lucru poate cauza tulburări de vedere. 
Respectați o distanță suficientă între DMM și sursele de lumină fierbinți. 

 

Pentru măsurare, procedați după cum urmează: 
 Nu este nevoie de cabluri de măsurare. 
 Conectați aparatul și selectați funcția de măsurare „Lux”. 
 Orientați DMM cu senzorul (16) înspre sursa de lumină. 
 Valoarea măsurată este afișată pe ecranul principal. Dacă în zona centrală a ecranului apare afișat „1”, 

înseamnă că domeniul de măsurare a fost depășit. Folosiți butonul rotativ pentru a comuta la 
următoarea funcție de măsurare, „Lux x 10”. Valoarea măsurată acum va trebui înmulțită cu 10.  

 După încheierea măsurătorilor, deconectați DMM-ul.  
 

Tabelul de mai jos include iluminările recomandate conform cerințelor comisiei internaționale de 
iluminat. 

 
Locație: Iluminarea recomandată, în lucși: 
Birou  
Sală de conferințe 200 - 750 
Sală de lucru 700 - 1500 
Desen tehnic 1000 - 2000 

Fabrică  
Recepție marfă, împachetare 150 - 300 
Inspecția vizuală în liniile de producție 300 - 750 
Activități de inspecție 750 - 1500 
Linia de asamblare 1500 - 3000 

Hotel  
Vestibul, garderobă 100 - 200 
Recepție, casă 200 - 1000 

Magazin  
Scări 150 - 200 
Vitrine 750 - 1500 

Spital  
Salon, depozit 100 - 200 
Cabinet de examinare 300 - 750 
Sală de operații, unitate primire urgențe 750 - 1500 
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Școală  
Amfiteatru, sală de evenimente 100 - 300 
Sală de clasă 200 - 750 
Ateliere de lucru manual și desen 500 - 1500 

 
Butonul RANGE 
Butonul RANGE permite selectarea manuală a domeniului de măsurare pentru funcțiile de măsurare a tensiunii, curentului și 
impedanței. Butonul este inactiv în celelalte funcții de măsurare. 
La fiecare apăsare a butonului, funcția de selecție automată a domeniului de măsurare se dezactivează („Auto” dispare de pe 
ecran) și se trece, crescător, la următorul domeniu de măsurare. După cel mai mare domeniu de măsurare, se reia începând de 
la cel mai mic.  
Pentru a opri selecția manuală a domeniului de măsurare, țineți apăsat butonul „RANGE” timp de aprox. 2 sec. Simbolul „Auto” 
va apărea din nou pe ecran. 
 
Butonul REL 
Butonul REL permite măsurarea unei valori de referință. O valoare măsurată afișată poate fi readusă la zero, de ex. pentru a 
evita includerea rezistenței proprii a cablurilor de măsură, în cazul măsurătorilor de impedanță scăzută. 
La fiecare apăsare a butonului, funcția de selecție automată a domeniului de măsurare se dezactivează („Auto” dispare de pe 
ecran). Apare afișat simbolul „REL”. 
Pentru a opri funcția REL, apăsați butonul „REL”. Pentru a activa funcția de selecție automată a domeniului de măsurare, țineți 
apăsat butonul „RANGE” timp de aprox. 2 sec. Simbolul „Auto” va apărea din nou pe ecran. 
 
Butonul Hz%  
Butonul Hz% permite comutarea directă spre afișarea frecvenței în domeniile de măsurare a tensiunii și curentului. O nouă 
apăsare comută la măsurarea impulsurilor „%”. Apăsați din nou pentru a reveni la afișajul normal. Fiecare apăsare comută 
funcția. 
În funcția de măsurare „Hz”, acest buton se utilizează pentru a comuta la măsurarea impulsurilor „%”.  
 
Butonul HOLD  
Butonul HOLD permite menținerea manuală a valorii măsurate momentan. Când funcția este activă, pe ecran apare „HOLD”. O 
nouă apăsare a butonului dezactivează funcția din nou. 
 
Butonul MODE 
Butonul MODE permite comutarea la subfuncții. Fiecare apăsare comută funcția.  

 În funcția de măsurare a curentului (μA, mA, 10A), aparatul trece de la AC (curent alternativ) la DC (curent continuu). 

 În funcția de măsurare a rezistenței, aparatul comută spre testul diodei și testul acustic de continuitate. 
 
Funcția de oprire automată (auto power OFF) 
Dacă nu este acționată nicio tastă sau butonul rotativ, DMM se oprește automat după aprox. 30 minute. Această funcție 
protejează bateria, economisește energie și prelungește durata de funcționare. Pentru a reporni aparatul după o oprire 
automată, utilizați butonul rotativ sau apăsați orice buton (în afară de butonul de iluminare (10). 
 
Iluminarea ecranului 

Dacă lucrați într-un mediu slab luminat, puteți acționa iluminarea ecranului. Pentru a o porni sau opri, apăsați butonul  (10) în 
timpul măsurătorii. Iluminarea rămâne pornită până când e dezactivată manual sau până când DMM se oprește automat după 
aprox. 30 minute.  
 

Curățare și întreținere 
Noțiuni generale 
Pentru a asigura acuratețea datelor furnizate de multimetru pentru o perioadă mai lungă de timp, acesta trebuie calibrat o dată 
pe an.  
În afara unor curățări ocazionale și înlocuirii siguranței, multimetrul nu necesită alte operații de întreținere. 
Informații detaliate cu privire la schimbarea bateriei și siguranței sunt furnizate mai jos. 

Verificați în mod regulat starea tehnică a dispozitivului și a cablurilor de măsurare, de exemplu deteriorări ale 
carcasei, ștrangulări ale cablurilor etc. 
 

Curățare 
Înainte de a curăța aparatul, consultați următoarele instrucțiuni de siguranță: 

La deschiderea capacelor sau îndepărtarea unor părți componente pot să fie eliberate componente aflate sub 
tensiune (în afară de cazurile în care aceste operații pot fi executate manual). Înainte de curățare trebuie să 
deconectați toate cablurile legate la aparat sau la obiectele de măsurat. Deconectați aparatul. 
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Nu folosiți produse pentru curățare produse pe bază de carbon, benzină, alcool, etc., căci acestea pot dăuna carcasei. În plus, 
vaporii rezultați sunt dăunători sănătății și explozibili. De asemenea, nu folosiți pentru curățare nici unelte ascuțite, șurubelnițe 
sau perii metalice. 
Pentru curățarea aparatului, respectiv a ecranului și cablurilor, folosiți numai lavete curate, antistatice, uscate și care nu lasă 
scame. Permiteți aparatului să se usuce complet înainte de a îl utiliza din nou pentru a efectua măsurători. 

 

Deschiderea multimetrului 
Înainte de a deschide aparatul, cablurile conectate trebuie îndepărtate de pe aparatul de măsură și de pe orice 
obiect de măsurat. Opriți DMM-ul. 
 

Pentru a deschide carcasa procedați după cum urmează: 
 Deconectați toate cablurile de măsurare de la multimetru și opriți-l. 
 Deșurubați și îndepărtați cele două șuruburi de fixare ale compartimentului bateriei de pe partea posterioară (18). 
 Scoateți capacul bateriei (18) trăgându-l în sus la un unghi de 90o față de aparat.  
 Demontați suportul de fixare și apoi deșurubați cele șase 

șuruburi ale carcasei. 
 Compartimentul bateriei este acum accesibil. 
 Desprindeți segmentele carcasei paralel. Aveți grijă să nu 

se agațe. 
 Siguranțele sunt acum accesibile. 
 Închideți din nou carcasa în ordinea inversă a operațiilor și 

fixați cu șuruburi compartimentul bateriei și siguranțelor. 
 Multimetrul este gata pentru a fi utilizat din nou.  
 

Înlocuirea siguranței 
Domeniile de măsurare a curentului sunt protejate de siguranțe de mare putere. Dacă măsurătorile în acest domeniu nu mai 
sunt posibile, trebuie să schimbați siguranța. 
 

Pentru a schimba siguranța procedați după cum urmează: 
 Îndepărtați cablurile de măsurare conectate de pe obiectul de măsurat și multimetru. Deconectați DMM-ul. 
 Deschideți carcasa după cum este descris în capitolul „Deschiderea aparatului de măsurat”. 
 Înlocuiți siguranța defectă cu una nouă, de același tip și aceeași tensiune nominală. Siguranțele au următoarele valori: 
 

Siguranță F1 F2 

Valoare FF 500 mA 660V F10A H 600V 

Dimensiuni 5 x 20 mm 6.3 x 32 mm 
 

 Acum reînchideți carcasa cu atenție. 
 

Din motive de siguranță nu este permisă folosirea unor siguranțe reparate sau șuntate. Acestea pot cauza incendii 
sau explozii. Nu utilizați niciodată multimetrul atunci când este deschis. 

 

Introducerea și schimbarea bateriilor 
Operarea aparatului necesită o baterie de 9V (de exemplu 1604A). Trebuie să introduceți o baterie nouă, complet încărcată, 
înainte de a pune aparatul în funcțiune pentru prima dată sau atunci când simbolul de schimbare a bateriei apare pe ecran. 
 

Pentru instalarea sau schimbarea bateriilor procedați după cum urmează: 
 Separați cablurile de măsurare conectate de pe obiectul de măsurat și multimetru. Deconectați aparatul. 
 Deschideți carcasa așa cum este descris în capitolul „Deschiderea aparatului de măsurat”. 
  Înlocuiți bateria consumată cu o baterie nouă, de același tip. Introduceți o baterie nouă în compartimentul bateriei (18), 

respectând polaritatea. Urmăriți polaritatea indicată în compartimentul bateriei. 
 Acum reînchideți carcasa cu grijă.  
 

Nu folosiți niciodată aparatul cu carcasa deschisă. Pericol de moarte! 
Nu lăsați bateriile consumate în aparat. Chiar și bateriile cu protecție anti-scurgere se pot coroda și elibera substanțe 
chimice care pot dăuna sănătății dvs și pot distruge compartimentul bateriei. 
Nu lăsați bateriile nesupravegheate. Pot fi înghițite de către copii sau animale de companie. Dacă au fost înghițite, 
apelați imediat la medic. 
Scoateți bateriile din aparat când nu îl folosiți o perioadă mai lungă de timp, pentru a evita eventualele scurgeri. 
Bateriile defecte sau care curg pot provoca arsuri alcaline la contactul cu pielea. Așadar, folosiți mănuși de protecție 
atunci când manevrați aceste baterii. 
Asigurați-vă că bateriile nu sunt scurtcircuitate. Nu aruncați bateriile în foc.  
Nu reîncărcați bateriile nereîncărcabile. Nu demontați bateriile. Pericol de explozie! 
 

Puteți comanda baterii alcaline cu următorul cod de produs:  
Cod produs 652509 (cantitate necesară 1 buc.). Folosiți doar baterii alcaline, pentru că sunt puternice și au o durată de 
viață mai lungă. 
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Eliminarea deșeurilor 
Produsele electronice uzate sunt reciclabile și nu trebuie aruncate în gunoiul menajer. La finalul ciclului său de viață, 
debarasați-vă de produs la punctele de colectare din comunitatea dvs., conform reglementărilor în vigoare. Este 
interzisă aruncarea dispozitivul împreună cu gunoiul menajer. 

 

Evacuarea bateriilor consumate 
Consumatorul final este obligat prin lege să retureze toate bateriile și acumulatorii uzați; este interzisă aruncarea lor 
împreună cu gunoiul menajer! 
Bateriile care includ substanțe toxice sunt însoțite de simbolurile corespunzătoare, care indică faptul că acestea nu pot 
fi aruncate în gunoiul menajer. Simbolurile pentru aceste metale grele sunt: Cd = cadmiu, Hg = mercur, Pb = plumb. 
Puteți returna gratuit bateriile/acumulatorii uzați în punctele de colectare oficiale din regiunea sau zona în care locuiți, 
sau în magazinele care comercializează baterii/acumulatori. 
Astfel respectați legea și participați activ la protecția mediului înconjurător! 
 

Remedierea defecțiunilor 
Achiziționând acest DMM ați intrat în posesia unui produs care a fost proiectat și construit conform ultimelor realizări din 
domeniul tehnicii și care este totodată este sigur în operare. Cu toate acestea, pot apărea diverse probleme sau erori. Din acest 
motiv am inclus mai jos câteva proceduri prin care puteți soluționa dvs. înșivă posibilele probleme. 

 

Respectați întotdeauna instrucțiunile de siguranță! 
 

Eroare Cauză posibilă Remediere 

Multimetrul nu 
funcționează. 

Este descărcată bateria? Verificați starea bateriei. Înlocuiți bateria. 

Valoarea măsurată 
nu se schimbă. 

Este activată o funcție de măsurare 
greșită (AC/DC)? 

Verificați ecranul (AC/DC) și comutați funcția dacă este 
nevoie. 

Ați conectat cablurile la mufele corecte? Comparați conexiunea cu indicațiile din manualul de 
utilizare. 

Este defectă siguranța? Verificați siguranțele. 

Este activată funcția „HOLD” ? Apăsați butonul „HOLD”. 

 
Alte reparații în afară de cele menționate mai sus vor fi executate exclusiv de către personal calificat. Dacă aveți 
întrebări în legătură cu manevrarea aparatului de măsură, departamentul nostru de asistență tehnică. 
 

 

Date tehnice 
Afișaj    4000 counts 
Rată măsurători   aprox. 3 măsurători / secundă 
Lungimea cablului de măsurare aprox. 80 cm fiecare 
Impedanță de măsură  >10 MΩ (domeniul V) 
Tensiune de funcționare  9 V, baterie bloc 
Condiții de lucru   0 – 40 oC (<70% rF) 
Altitudine de funcționare  max. 3000 m 
Temperatură de depozitare între -10 oC și +60 oC (<80 %rH) 
Masă    aprox. 335 g 
Dimensiuni   170 x 78 x 48 (mm) 
Categorie de supratensiune CAT III 600 V, grad de poluare 2 
 
 
Toleranțe măsurători 
Precizie indicată în ± (% din citire + erorare de afișaj în counts (= numărul celor mai mici cifre)). Acuratețea este garantată pentru 
un an la o temperatură de +23°C ±5°C și o umiditate relativă a aerului mai mică de 75%, fără condens.  
 
Tensiune continuă (DC) 

Domeniu Rezoluție Acuratețe 

400 mV  0,1 mV ±(1,8% +20) 

4 V 0,001 V 
±(1,2% + 5) 

40 V 0,01 V 

400 V 0,1 V ±(1,8% + 4) 

600 V 1 V ±(2,2% + 5) 

Alte caracteristici Protecție suprasarcină 600 V 
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Tensiune alternativă (AC) 

Domeniu Rezoluție Acuratețe 

400 mV  0,1 mV 

± (1,2% + 5) 4 V 0,001 V 

40 V 0,01 V 

400 V 0,1 V 
±(1,8% + 4) 

600 V 1 V 

Alte caracteristici Domeniu de frecvență 50 – 400 Hz; 
Valoare efectivă medie pentru tensiuni sinusoidale; 
Protecție suprasarcină 600 V; 
Domeniul 400 mV numai prin selecție manuală! 

 

Curent continuu (DC) 

Domeniu Rezoluție Acuratețe 

400 µA 0,1 µA  

±(1,2% + 2) 4000 µA 1 µA  

40 mA 0,01 mA 

400 mA 0,1 mA ±(1,5% + 2) 

10 A 0,01 A ±(2,2% + 5) 

Alte caracteristici Protecție suprasarcină: siguranțe; 500 mA 660V, 10A 600 V; 
Limită timp de măsurare > 5A: max. 30 s cu pauză de 15 min. 

 

Curent alternativ (AC) 

Domeniu Rezoluție Acuratețe 

400 µA 0,1 µA  

±(1,5% + 3) 4000 µA 1 µA  

40 mA 0,01 mA 

400 mA 0,1 mA ±(1,8% + 3) 

10 A 0,01 A ±(2,2% + 6) 

Alte caracteristici Protecție suprasarcină: Siguranțe; 500 mA 660V, 10A 600 V; 
Limită timp de măsurare > 5A: max. 30 s cu pauză de 15 min; Domeniu de 
frecvență 50 – 400 Hz.  

 

Rezistență 

Domeniu Rezoluție Acuratețe 

400Ω 0,1 Ω  ±(1,8% + 5) 

4 kΩ 0,001kΩ  

±(1,5% + 2) 40 kΩ 0,01kΩ  

400 kΩ 0,1kΩ 

4 MΩ 0,001MΩ  ±(2,0% + 2) 

40MΩ 0,01 MΩ ±(2,5% + 2) 

Alte caracteristici Protecție suprasarcină: 600 V; 
Tensiune de măsurare: aprox. 0,28 V. 

 

Capacitate 

Domeniu Rezoluție Acuratețe 

50 nF 0,01 nF  ±(5,5% + 25) 

500 nF 0,1 nF  

±(3,5% + 7) 5 µF 0,001 µF  

50 µF 0,01 µF 

100 µF 0,1 µF ±(5,0% + 7) 

Alte caracteristici Protecție suprasarcină 600 V. 
 

Frecvență 

Domeniu Rezoluție Acuratețe 

5 Hz 0,001 Hz 

±(1,5% + 3) 

50 Hz 0,01 Hz  

500 Hz 0,1 Hz  

5 kHz 0,001 kHz 

50 kHz 0,01 kHz  

500 kHz 0,1 kHz  

10 MHz 0,01 MHz  ±(1,5% + 4) 

Alte caracteristici Protecție suprasarcină 600 V; sensibilitate: < 1 MHz: >0,5V; >1 MHz: >3V. 
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Temperatură senzor contact tip K 

Domeniu Rezoluție Acuratețe 

Între -20 și +400oC 0,1oC  
±(3,0% + 3oC) 

Între -20 și +1300oC 1oC 
 

Temperatura ambientală și umiditatea relativă a aerului: 

Domeniu Rezoluție Acuratețe 

Între 0 și +50oC 0,1oC  ±(3,0% + 3) 

 33 – 99% rF 1% rF ±(3,0% + 5,5) 
 

Iluminare 

Domeniu Rezoluție Acuratețe 

4 000 lux 1 lux  ±(6% + 15) 

40 000 lux 10 lux ±(3,5% + 10) 

Acuratețe la temperatura de culoare: 2856 K; reproductibilitate ± 2%; Stabilitate temperatură: ± 
0,1 % per oC; Senzor lumină: fotodiodă siliciu cu filtru spectral. 

 

Nivel sonor 

Domeniu Rezoluție Acuratețe 

35 – 100 dB 0,1 dB  ±5,5 dB 

Acuratețe la 94 dBși 1 kHz sinusoidal; Domeniu frecvență: 30 Hz – 10 kHz; Evaluare: curbă 
caracteristică „C” (liniar): ± 0,1 % per oC; Evaluare timp: rapidă; Microfon: microfon electrostatic. 

 

Testul diodei 

Tensiune de test Aprox. 1,5 V 

Curent de test Aprox. 1 mA 

Rezoluție 0,001 V 

Acuratețe ±(10% + 5) 

Protecție suprasarcină: 600 V. 

 
Test acustic de continuitate  < 100 Ω sunet continuu, tensiune de test aprox. 0,5 V, protecție 

suprasarcină 600 V. 

NCV: Domeniu de detectare: 200 – 1000 V/AC 
 
 

 
Nu depășiți în niciun caz valorile maxim admisibile de intrare. Nu atingeți circuitele sau elementele circuitelor atunci 
când acestea se află sub tensiune mai mare de 25 VAcrms sau 35 VDC. Pericol de moarte! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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