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Introducere 
 
Stimate client, 
Cumpărând  acest  produs  ați  luat  o  decizie  foarte  bună,  pentru  care  dorim  să  vă mulțumim. De 
acum ați  intrat  în posesia unui produs de  calitate  superioară,  ce provine de  la un producător  cu 
renume, care s‐a făcut remarcat  în domeniul tehnicii de măsurare şi rețelistică prin competență şi 
inovații permanente.  
Cu acest produs veți reuşi să duceți la îndeplinire sarcini complexe atât în domeniul privat, cât şi în 
cel profesional. Aparatul oferă o tehnologie fiabilă la un foarte bun raport preț/calitate. Mult succes 
în utilizarea noului produs Voltcraft!  
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Instrucțiuni de utilizare 
 

- Măsurarea  şi afişarea mărimilor electrice din categoria  III de supra‐tensiune  (până  la max. 
600 V spre potențialul pământului, conform EN 61010‐1) şi toate categoriile inferioare. 

- Măsurarea tensiunii continue până la max. 600 V (CAT III) 
- Măsurarea tensiunii alternative până la max. 600 V (CAT III) 
- Măsurarea curentului alternativ până la max. 400 A 
- Măsurarea curentului continuu până la max. 400 A (numai VC‐521) 
- Măsurarea frecvenței până la 10 kHz 
- Măsurarea capacității până la 100 µF 
- Măsurarea rezistenței până la 40 MOhmi 
- Testul de continuitate (<100 Ohmi acustic) 
- Testul diodei 

 
Funcționarea este permisă numai cu tipul de baterie indicat. 
Aparatul nu poate  fi operat atunci când carcasa sau compartimentul bateriilor sunt deschise, sau 
dacă lipseşte capacul compartimentului bateriilor. Nu sunt permise operațiile de măsurare în spații 
umede, respectiv condiții vitrege de mediu.  
Pentru măsurare folosiți numai cabluri de măsurare respectiv accesorii care sunt în concordanță cu 
specificațiile de pe aparat. 
Condiții vitrege de mediu reprezintă: 
- umiditate sau umezeală 
- praf şi gaze inflamabile, aburi sau solvenți 
- furtună sau câmpuri electrostatice puternice etc. 

 
Orice alte întrebuințare, în afara celor menționate deja, duce la defectarea produsului; în plus există 
şi  alte  pericole,  precum  incendiu,  scurtcircuitare,  electrocutare  etc.  Aparatul  nu  are  voie  să  fie 
modificat  sau  reconfigurat.  Respectați  întocmai  instrucțiunile  de  siguranță!  Vă  rugăm  citiți  în 
întregime manualul de utilizare. 
 
 
Elementele de operare 

 
1 Senzor cleşte ampermetric 
2 Afişare LED pentru măsurarea tensiunii fără contact (NCV) 
3 Pârghia de deschidere pentru senzorul cleştelui ampermetric 
4 Tasta hold 
5 Comutator rotativ 
6 Tasta Hz % 
7 Tasta MODE 
8 Tasta REL 
9 Ecran LC 
10 Mufa de măsurare COM (potențial de referință) 
11 Mufa de măsurare capacitate VΏ (la mărimi egale +) 
12 Compartimentul bateriilor (în partea posterioară) 
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Instrucțiuni de siguranță 
 

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  răspunderea  pentru  daunele materiale  sau  umane  ce  pot  rezulta  ca 
urmare a operării nepotrivite a aparatului sau a nerespectării  indicațiilor de siguranță 
prezentate în manual. În aceste cazuri se pierde dreptul la garanție!  

 
Acest produs a părăsit porțile fabricii în stare de funcționare perfectă.  
Pentru a păstra această  stare utilizatorii  trebuie  să  respecte  instrucțiunile de  siguranță  incluse  în 
acest manual.  
 
Vă rugăm să țineți cont de următoarele simboluri: 

Simbolul  „semnul  exclamării  în  triunghi”  indică  faptul  că  informația  prezentată  este 
importantă, iar instrucțiunea trebuie respectată întocmai. 
 
Simbolul  „fulger  în  triunghi”  este  folosit  atunci  când  există  pericole  privind  sănătatea 
umană, de ex. electrocutare. 
 
Simbolul „mână” apare atunci când este vorba despre sfaturi sau indicații importante în 
manevrare.  
 
Acest aparat corespunde normelor CE şi îndeplineşte directivele europene cerute.  
 
Baterie 
 
Clasa de protecție 2 (izolație dublă sau amplificată) 
 
Categoria supra‐tensiune III pentru măsurarea instalațiilor din clădiri (de ex. prize sau sub‐
distribuții).  Această  categorie  cuprinde  şi  categoriile  inferioare  (de  ex.  CAT  II  pentru 
măsurarea aparatelor electrice).  
 
Potențialul pământului 
 

Din motive  legate de siguranță şi autorizare  (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. 
Produsul nu este o jucărie şi de aceea nu are 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  şcoli,  ateliere,  şcoli  de  ucenici  funcționarea  aparatului  se  face  numai  sub  supravegherea 
personalului specializat. 
Tensiunea  între  punctele  de  conexiune  ale  aparatului  şi  potențialul  pământului  nu  are  voie  să 
depăşească valoarea de 600 V DC/AC în CAT III. 
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Înainte de  schimbarea domeniului de măsurători  îndepărtați  întotdeauna elementele de  recepție 
de pe obiectul de măsurat.  
 
Aveți mare grijă atunci când  lucrați  cu  tensiune >25 V  (AC) alternativă,  respectiv >35 V  continuă 
(DC)! La aceste tensiuni vă puteți electrocuta atingând conductorii electrici. 
Înainte  de  orice  măsurătoare  verificați  dacă  aparatul  şi  cablurile  sunt  intacte.  Nu  efectuați 
măsurători dacă izolarea este distrusă (ruptă, sfâşiată etc).  
Pentru  a  evita  şocurile  electrice  aveți  grijă  să  nu  atingeți  în  timpul  măsurătorilor 
conexiunile/punctele  de măsurătoare. Nu  apucați  în  timpul măsurătorilor  elementele  de  control 
deasupra marcajelor palpabile de pe mâner.  
Nu  folosiți  aparatul  cu  puțin  înainte,  în  timpul  sau  la  puțin  timp  după  o  furtună  (trăsnet/ultra‐
tensiune). Aveți grijă ca mâinile, pantofii, hainele, podeaua, circuitele şi elementele circuitelor să fie 
neapărat uscate.  
Evitați  folosirea  aparatului  în  apropierea  câmpurilor magnetice  şi  electrico‐magnetice,  antenelor 
sau generatoarelor HF, căci în aceste condiții valorile măsurate pot fi falsificate.  
Dacă observați că aparatul nu mai poate  fi operat  în siguranță, deconectați‐l  şi 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 

 
Dacă  transportați  produsul  dintr‐un  spațiu  rece  într‐unul  cald  poate  apărea  condens,  iar  acesta 
poate defecta aparatul;  în plus  în aceste condiții există  şi pericolul electrocutării! De aceea  lăsați 
aparatul la temperatura camerei, uneori chiar mai multe ore, înainte de a‐l folosi. 
Măsurarea curentului cu aparatul se poate realiza numai dacă  la aparat nu sunt conectate nici un 
fel de cabluri de măsurători.  
Procedați cu mare precauție  la măsurarea conductorilor neizolați sau şinelor de curent, căci există 
pericolul electrocutării. În aceste condiții purtați echipament de protecție (de ex. mănuşi) pentru a 
evita rănirea produsă de şocurile electrice etc. 
Materialele folosite la împachetarea produsului nu pot fi lăsate la voia întâmplării, căci acestea pot 
deveni periculoase pentru copii. 
Pe cât posibil nu lucrați singur, căci s‐ar putea să aveți nevoie de ajutor.  
 
 
Descrierea produsului 
 
Valorile  măsurate  sunt  afişate  pe  ecranul  digital  al  cleştelui  ampermetric.  Afişarea  valorilor 
măsurate cuprinde 4000 counts (count=cea mai mică valoare afişată). Aparatul poate fi folosit atât 
în domeniile hobby, cât şi în cele profesionale.  
Cleştele ampermetric permite măsurarea  curentului până  la valoarea maximă de 400 A,  fără a  fi 
nevoie să întrerupeți conductorul de măsurat. 
Pe  lângă  funcția  de măsurare  a  curentului,  aparatul  dispune  şi  de  funcțiile  tradiționale  ale  unui 
multimetru, precum funcția de măsurare a rezistenței, tensiunii, capacității şi temperaturii.  
Modelul VC520 este compatibil cu măsurători ale curentului alternativ de până la 400 A. 
Modelul VC521 este compatibil cu măsurători ale curentului continuu şi alternativ de până la 400 A.  
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Comutatorul rotativ (5) 
 
Funcțiile individuale de măsurare sunt selectate cu ajutorul unui comutator rotativ, care are activat 
domeniul de selecție automat „Autorange”. Aici se setează domeniul de măsurători corespunzător. 
Tasta MODE (7) comută spre o sub‐funcție, atunci când funcția de măsurători este dublată (de ex. 
comutare măsurarea  rezistenței  –  testul  diodei  şi  testul  de  continuitate  sau  comutare AC/DC  în 
domeniul de tensiune).  

Aparatul este deconectat în poziția OFF. Deconectați întotdeauna aparatul atunci când nu‐l mai 
folosiți.  

Înainte de a putea lucra cu acest aparat trebuie să instalați bateriile.  
Alimentarea cu energie este asigurată de 2 x 1,5 V baterii tip micro AAA. Bateriile sunt  incluse  în 
pachet.  
 
 
Conținut colet 
 

• Cleşte ampermetric 
• Două baterii micro 
• Cabluri măsurători de siguranță 
• Senzor temperatură cu adaptor temperatură 
• Geantă depozitare 
• Manual de utilizare 

 
 
Indicații şi simboluri pe display 
 

Simbol pentru măsurători valoare relativă (măsurători valoare de referință) 
Selecție automată domeniul de măsurători 
Afişare pentru funcția HOLD activă 

Simbol schimbare baterii; înlocuiți cât mai rapid bateriile pentru a evita erorile de măsurare 

Simbol pentru testul diodei 
Simbol pentru testul acustic de continuitate  
Mărimi curent şi tensiune alternativă 
Mărimi tensiune continuă 
Afişare „Overload” la depăşirea domeniului de măsurători 
Mili‐volt 
Volt (unitate tensiune electrică) 
Amper (unitate curent electric) 
Hertz (unitate frecvență) 
Kilohertz  
Ohm (unitate rezistență electrică) 
Kiloohm 
Megaohm 
Nano‐Farad (unitate capacitate electrică  )  
Micro‐Farad 
Grad Celsius 
Grad Fahrenheit 
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Modul măsurători 
 

Nu depăşiți 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 V ACrms 
sau 35 V DC. Pericol de moarte! 
Înainte de a  începe măsurătorile verificați  integralitatea cablurilor conectate urmărind 
posibilele tăieri, sfâşieri sau striviri. Cablurile defecte nu mai pot fi folosite. Pericol de 
moarte! 
În  timpul  măsurătorilor  nu  aveți  voie  să  atingeți  elementele  de  control  deasupra 
marcajelor palpabile de pe mâner.  
Modul măsurători  se  poate  realiza  numai  dacă  carcasa  şi  compartimentul  bateriilor 
sunt închise.  

 
Nu aveți voie să conectați la aparat cabluri de măsurători numai dacă acestea sunt utile 
în modul măsurare. Din motive de  siguranță  îndepărtați  toate  cablurile de pe aparat 
atunci când efectuați măsurarea curentului.  
Procedați cu mare precauție la măsurarea conductorilor neizolați sau şinelor de curent, 
căci  există pericolul  electrocutării.  În  aceste  condiții purtați  echipament de protecție 
(de ex. mănuşi) pentru a evita rănirea produsă de şocurile electrice etc. 

 
 
a. Măsurarea curentului A 

 
Pentru măsurarea curentului alternativ AC (A~) procedați după cum urmează: 

 
- Conectați  aparatul  cu  ajutorul  comutato‐

rului  rotativ  şi  selectați  unul  dintre  cele 
două domenii de măsurare A~ (40 sau 400).  

- Deschideți  senzorul  cleştelui  ampermetric 
cu  pârghia  (3)  şi  înconjurați  conductorul 
care  trebuie  să  fie  măsurat,  iar  apoi 
închideți  din  nou  senzorul.  Curentul  este 
afişat pe display. 
 

Nu  înconjurați decât un conductor. Dacă 
înconjurați  mai  mulți  conductori  ei  se 
anulează  reciproc  şi  nu  obțineți  nici  un 
fel de rezultat al măsurătorii.  
Din  cauza magnetismului  permanent  al  senzorului  de  curent  se  poate  întâmpla  ca  în 
timpul măsurătorilor  de  curent  pe  display  să  fie  afişată  o  valoare mică  pentru  curent, 
chiar dacă nu este măsurat nici un fel de conductor. Pentru a seta afişarea pe 0 apăsați în 
acest caz tasta REL (8), înainte de măsurători.  

 
- După  încheierea măsurătorilor  îndepărtați cleştele ampermetric de pe obiectul de măsurat 

şi deconectați aparatul. Rotiți comutatorul în poziția OFF.  
 
 



Cleşte ampermetric Voltcraft VC 520 
© Copyright 2010 German Electronics 

8

Pentru măsurarea curentului continuu DC (A  )(numai VC‐521) procedați după cum urmează: 
- Conectați  aparatul  cu  ajutorul  comutatorului  rotativ  şi  alegeți  unul  dintre  domeniile  de 

măsurare „A  ” (40 sau 400) 
- Deschideți senzorul aparatului cu ajutorul pârghiei (3), înconjurați conductorul care trebuie 

măsurat şi închideți senzorul. Curentul este afişat pe display. 
Nu înconjurați decât un conductor. Dacă înconjurați mai mulți conductori ei se anulează 
reciproc şi nu obțineți nici un fel de rezultat al măsurătorii.  
Din  cauza magnetismului  permanent  al  senzorului  de  curent  se  poate  întâmpla  ca  în 
timpul măsurătorilor  de  curent  pe  display  să  fie  afişată  o  valoare mică  pentru  curent, 
chiar dacă nu este măsurat nici un fel de conductor. Pentru a seta afişarea pe 0 (DC ZERO) 
apăsați în acest caz tasta REL înainte de măsurători.  

 
 

b. Măsurători tensiune‐V/frecvență‐Hz/Duty Cycle % 
 
Pentru măsurarea tensiunii procedați după cum urmează: 
- Conectați  aparatul  cu  ajutorul  comutatorului  rotativ  şi  selectați  domeniul  de măsurători 

V/Hz 
- Introduceți cablul roşu de măsurători în mufa V (11), iar cablul negru de măsurători în mufa 

COM (10) 
- Cu tasta MODE (7) selectați dacă vreți să măsurați tensiunea continuă (DC) sau alternativă 

(AC). Unitatea selectată este afişată pe display 
- Conectați cele două elemente de recepție cu obiectul de măsurat (generator, circuit etc). 
- Valoarea măsurată este afişată pe display. Modul Auto Range selectează automat domeniul 

corect de măsurători. 
- După  încheierea  măsurătorilor  îndepărtați  cablurile  de  măsurători  de  pe  obiectul  de 

măsurat şi deconectați aparatul. Rotiți comutatorul în poziția OFF.  
 

Dacă  la  măsurătorile  pentru  tensiunea  continuă  apare  un  minus  „‐„  înaintea  valorii 
măsurate înseamnă că tensiunea măsurată este negativă (sau cablurile de măsurare sunt 
inversate).  

 
Pentru măsurarea frecvenței sau a Duty‐Cycle procedați după cum urmează: 
- Conectați  aparatul  cu  ajutorului  comutatorului  rotativ  şi  alegeți  domeniul  de măsurători 

V/Hz 
- Alegeți  cu  tasta Hz%  (6) dacă  vreți  să măsurați  frecvența Hz  sau Duty‐Cycle %  ‐ unitatea 

selectată este afişată pe display 
- Conectați  cablurile  de măsurători  cu  aparatul  aşa  după  cum  este  descris  la măsurătorile 

pentru tensiune. 
- Conectați cele două elemente de recepție cu obiectul de măsurat (generator, circuit etc) 
- Valoarea măsurată este afişată pe display 
- După  încheierea  măsurătorilor  îndepărtați  cablurile  de  măsurători  de  pe  obiectul  de 

măsurat şi deconectați aparatul. Rotiți comutatorul în poziția OFF.  
 

c. Măsurarea rezistenței 
Asigurați‐vă  că  nici  unul  dintre  elementele  de  măsurat  (circuite,  elemente  ale 
circuitelor etc) nu se află sub tensiune.  
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Pentru măsurarea rezistenței procedați după cum urmează: 
- Conectați aparatul cu ajutorului comutatorului  rotativ  şi  selectați domeniul de măsurători 

„Ώ” 
- Introduceți cablul roşu în mufa Ώ (11), iar cablul negru în mufa COM (10).  
- Verificați  continuitatea  cablurilor  de măsurători  prin  conectarea  celor  două  elemente  de 

control.  După  aceea  trebuie  să  apară  o  valoare  pentru  rezistență  de  cca.  0‐0,5  Ohmi 
(rezistența proprie a cablurilor de măsurători).  

- Apăsați  tasta  REL  (8)  pentru  ca  rezistența  proprie  a  cablurilor  de  măsurători  să  nu 
influențeze măsurătoarea pentru rezistență. Ecranul afişează 0 Ohm. 

- Legați  cele două elemente de  control  cu obiectul de măsurat. Rezultatul măsurătorii este 
afişat  pe  display,  dacă  obiectul  nu  are  rezistență  electrică mare  sau  nu  este  întrerupt. 
Aşteptați până  ce afişarea  se  stabilizează. Acest  lucru poate dura  câteva  secunde  în  cazul 
rezistențelor >1 MOhm. 

- Dacă  pe  display  apare  OL  (overload)  înseamnă  că  ați  depăşit  domeniul  de  măsurători, 
respectiv circuitul de măsurat este întrerupt.  

- După  încheierea  măsurătorilor  îndepărtați  cablurile  de  măsurători  de  pe  obiectul  de 
măsurat şi deconectați aparatul. Rotiți comutatorul în poziția OFF.  

 
Atunci când realizați măsurarea rezistenței aveți grijă ca punctele pe care le atingeți cu 
elementele de control să nu  fie murdare, acoperite cu ulei,  lac etc.  În aceste condiții 
rezultatul măsurătorii poate fi falsificat.  

 
 

d. Testul diodei 
 

Asigurați‐vă că nici unul dintre elementele de măsurat (circuite, elemente ale circuitelor 
etc) nu se află sub tensiune.  
 

- Conectați aparatul cu ajutorului comutatorului  rotativ  şi  selectați domeniul de măsurători 
. 

- Conectați  cablurile  de măsurători  pe  aparat  aşa  după  cum  este  descris  la măsurătorile 
pentru rezistență.  

- Alegeți testul diodei cu tasta MODE (7). 
- Pe ecran apare simbolul diodei  . 
- Conectați cele două elemente de recepție cu obiectul de măsurat (diodă). 
- Pe  display  este  afişată  tensiunea  directă  în  volți  (V).  Dacă  apare  OL  atunci  dioda  este 

măsurată în direcția inversă (UR) sau este defectă. Pentru control realizați o măsurătoare în 
sens invers polarității.  

- După  încheierea  măsurătorilor  îndepărtați  cablurile  de  măsurători  de  pe  obiectul  de 
măsurat şi deconectați aparatul. Rotiți comutatorul în poziția OFF.  

 
 
e. Testul de continuitate 

 
Asigurați‐vă  că  nici  unul  dintre  elementele  de  măsurat  (circuite,  elemente  ale 
circuitelor etc) nu se află sub tensiune.  
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- Conectați aparatul cu ajutorului comutatorului  rotativ  şi  selectați domeniul de măsurători 

 
- Conectați  cablurile  de măsurători  pe  aparat  aşa  după  cum  este  descris  la măsurătorile 

pentru rezistență.  
- Pentru a activa funcția testul acustic de continuitate apăsați de două ori tasta MODE (7).  

- Pe display apare simbolul pentru testarea continuității   
- Drept pasaj este recunoscută o valoare măsurată <100 Ohmi şi se aude un semnal bip.  
- Dacă pe display apare OL ați depăşit domeniul de măsurători, respectiv circuitul de măsurat 

este întrerupt.  
- După  încheierea  măsurătorilor  îndepărtați  cablurile  de  măsurători  de  pe  obiectul  de 

măsurat şi deconectați aparatul. Rotiți comutatorul în poziția OFF.  
 
 

f. Măsurarea capacității 
 

Asigurați‐vă  că  nici  unul  dintre  elementele  de  măsurat  (circuite,  elemente  ale 
circuitelor, etc) nu se află sub tensiune.  
Respectați neapărat polaritatea în cazul condensatorilor electrolitici.  

 
- Conectați  aparatul  cu  ajutorului  comutatorului  rotativ  şi  alegeți  domeniul  de măsurători 

CAP. 
- Conectați  cablurile  de măsurători  pe  aparat  aşa  după  cum  este  descris  la măsurătorile 

pentru rezistență.  
- Pentru a activa funcția măsurarea capacității apăsați de trei ori tasta MODE (7).  
- Pe ecran apare unitatea „nF”. 

Din cauza sensibilității  intrării se poate  întâmpla ca  în cazul cablurilor de măsurători 
„deschise” pe ecran să fie afişată o valoare. Dacă apăsați tasta REL afişarea este setată 
pe 0.   

- Legați  acum  cele  două  elemente  de  control  (roşu  =  polul  plus/negru  =  polul minus)  cu 
obiectul de măsurat (condensator). După o scurtă perioadă de timp pe display este afişată 
capacitatea măsurată. Aşteptați până  ce  se  stabilizează afişarea. Pentru  capacități >40  μF 
acest lucru poate dura câteva secunde.  

- Dacă pe ecran apare OL înseamnă că ați depăşit domeniul de măsurători. 
- După  încheierea  măsurătorilor  îndepărtați  cablurile  de  măsurători  de  pe  obiectul  de 

măsurat şi deconectați aparatul. Rotiți comutatorul în poziția OFF.  
 
 

g. Măsurarea temperaturii 
 

- Introduceți adaptorul pentru măsurarea temperaturii  în cele două mufe de măsurători ale 
aparatului, având grijă  la polaritatea corectă. Contactul cu semnul + al adaptorului pentru 
măsurători trebuie introdus în mufa roşie V (11). 

- Introduceți senzorul temperatură în adaptorul pentru măsurători, având grijă la polaritatea 
corectă. Contactul care poartă semnul + trebuie să fie introdus în mufa simbolizată prin + a 
adaptorului pentru măsurători.  
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Pentru măsurători poate fi folosit orice fel de senzor temperatură tip K cu mini‐ştecher.  
Senzorul temperatură inclus în pachet este potrivit pentru măsurători de temperatură de 
la ‐40 până la + 250°C.  

 
- Conectați aparatul cu ajutorului comutatorului  rotativ  şi  selectați domeniul de măsurători 

TEMP (VC‐521). 
- La modelul VC‐521 alegeți unitatea °C sau °F cu ajutorul tastei MODE (7). 
- În cazul lui VC‐520 puteți alege direct unitatea °C sau °F folosind comutatorul rotativ.  
- Aparatul  afişează  temperatura măsurată  – până  ce  valoarea măsurată  se  stabilizează pot 

trece cca. 30 sec.  
- După  încheierea măsurătorilor  îndepărtați  adaptorul  pentru măsurători  de  pe  aparat  şi 

deconectați aparatul. Rotiți comutatorul în poziția OFF. 
 
 

Funcția REL 
 
Funcția REL permite măsurarea unei valori de referință pentru a compensa eventualele pierderi de 
putere  ca de  ex.  în  cazul măsurătorilor de  rezistență  sau  a magnetismului  rezidual  al  senzorului 
curent. În acest sens valoarea afişată momentan este setată pe zero. O nouă valoare de referință a 
fost setată. 
Apăsând tasta REL (8) activați funcția măsurare. Pe display apare REL.  
Pentru a dezactiva această funcție apăsați din nou tasta REL – afişarea REL dispare. 
 
 
Funcția HOLD 
 
Funcția HOLD „îngheață” valoarea măsurată actual afişată pe display.  
Măsurarea  este  întreruptă  apăsând  tasta  HOLD  (4);  totodată  acum  se  afişează  pe  ecran  ultima 
valoare măsurată. Atunci când funcția HOLD este activată pe ecran apare HOLD. 
Pentru dezactivarea funcției HOLD apăsați din nou tasta HOLD.  
 
 
Funcția NCV (identificarea tensiunii fără atingere) 
 
Funcția  NVC  (Non‐Contact‐Voltage‐Detection)  permite  detecția  fără  atingere  a  tensiunii  la  un 
conductor. Senzorul NCV este poziționat în vârful senzorului curent. 
Aduceți senzorul NCV spre un conductor. Dacă există tensiune se aprinde dioda roşie  (2). Funcția 
este activă chiar şi atunci când aparatul este deconectat.  
 

Din cauza ultra‐sensibilității senzorului NCV dioda se poate aprinde chiar şi în condiții de 
sarcini statice. Acest lucru este normal şi nu indică vreo defecțiune a aparatului. 
Testați prima dată funcția NCV cu o sursă de tensiune cunoscută, pentru a evita detecțiile 
eronate. În cazul acestora din urmă există pericolul electrocutării. 
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Funcția auto‐power‐off 
Aparatul se deconectează automat după cca. 30 minute dacă nu este acționată nici o tastă, inclusiv 
comutatorul rotativ. Funcția economiseşte rezervele de energie ale bateriei  şi prelungeşte durata 
de funcționare.  
Pentru a reconecta aparatul acționați comutatorul rotativ.  
 
 
Întreținerea şi curățarea 
   
Generalități 

Pentru  a  păstra  precizia  în măsurare  a  aparatului  o  perioadă  cât mai  lungă  de  timp  acesta 
trebuie să fie calibrat anual.  
Aparatul nu are nevoie de operații de întreținere, cu excepția curățării ocazionale şi schimbării 
siguranței.  

 
Verificați în mod regulat siguranța în funcționare a aparatului şi a cablurilor de măsurat 
(daune ale carcasei sau striviri ale cablurilor etc).  
 

Curățarea 
Înainte de a curăța aparatul îndepliniți următoarele instrucțiuni de siguranță: 
 

La  deschiderea  capacelor  sau  îndepărtarea  unor  elemente  componente  pot  să  fie 
eliberate şi elemente ce conduc tensiunea.  
Înainte de curățare trebuie să deconectați toate cablurile legate la aparat sau la obiecte 
de măsurat. Deconectați aparatul.  

 
Pentru curățare nu folosiți produse pe bază de carbon, benzină, alcool etc, căci acestea pot dăuna 
carcasei.  În plus, aburii  rezultați dăunează  sănătății  şi pot exploda. De asemenea, nu  folosiți nici 
unelte ascuțite, şurubelnițe sau perii metalice.  
Pentru  curățarea  aparatului,  respectiv  displayului  şi  cablurilor  folosiți  numai  lavete  curate, 
antistatice, uşor umezite  şi  care nu  lasă  scame.  Lăsați aparatul  să  se usuce  complet  înainte de a 
realiza o nouă măsurătoare.  
 
 
Instalarea şi schimbarea bateriilor 
 
Aparatul  funcționează  cu  două  baterii micro  1,5  V,  tip  AAA.  La  prima  punere  în 
funcțiune a aparatului  sau  când pe display apare  simbolul   pentru  schimbarea 
bateriei trebuie să introduceți o baterie nouă.  
 
Pentru instalarea/schimbarea bateriei procedați după cum urmează: 
- Îndepărtați  toate  cablurile  de  măsurători  de  pe  aparat  şi  deconectați 

aparatul 
- Deşurubați  cele două  şuruburi din  compartimentul bateriilor  şi  îndepărtați 

capacul compartimentului 
- Instalați două baterii noi la polaritatea corectă 
- Închideți capacul compartimentului bateriilor. 
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Nu folosiți niciodată aparatul cu carcasa deschisă. Pericol de moarte! 
 
Nu  lăsați bateriile consumate  în aparat, căci acestea se pot coroda  şi elibera substanțe 
chimice, care pot dăuna aparatului şi sănătății dvs.  
Țineți bateriile departe de mâinile copiilor. Nu  lăsați bateriile  la  întâmplare, căci există 
pericolul  să  fie  înghițite de  către  copii  sau animale domestice. Dacă  se  întâmplă acest 
lucru mergeți imediat la medic. 
Extrageți bateriile atunci când nu folosiți aparatul o perioadă mai lungă de timp, pentru a 
evita eventualele daune create prin curgerea bateriilor. 
Bateriile defecte sau care curg pot provoca arsuri ale pielii, de aceea  folosiți mănuşi de 
protecție atunci când manevrați aceste baterii.  
Bateriile nu au voie să  fie desfăcute, scurtcircuitate sau aruncate  în  foc. Nu  reîncărcați 
bateriile nereîncărcabile. Pericol de explozie! 
 
Folosiți numai baterii alcaline, căci acestea sunt mai performante şi au o durată de viață 
mai lungă.  

 
 
Evacuarea bateriilor uzate 

Ca  şi  consumator  final  sunteți  obligat  prin  lege  să  returnați  toate  bateriile  şi 
acumulatoarele uzate; acestea nu pot fi aruncate în gunoiul menajer! 
Bateriile/acumulatoarele  ce  include  substanțe  dăunătoare  sunt  însoțite  de  simbolurile 
corespunzătoare, care indică faptul că acestea nu pot fi aruncate în gunoiul menajer. 
Simbolurile  pentru  metalele  grele  implicate  sunt:  Cd=cadmiu,  Hg=mercur,  Pb=plumb 
(simbolurile apar pe baterii/acumulatoare sub simbolul coş de gunoi).  
Bateriile/acumulatoarele  uzate  pot  fi  evacuate  în  punctele  de  colectare  legale  din 
regiunea sau zona în care locuiți. 

În acest fel participați activ la protecția mediului înconjurător.  
 
 
Evacuarea 
 

Pentru a proteja mediul  înconjurător  şi a  recicla materialele utilizatorii  sunt obligați prin 
lege  să evacueze  aparatele uzate  sau defecte numai  în punctele de  colecționare  special 
amenajate pentru deşeu electric şi electronic. 
Produsele electrice şi electronice uzate nu au voie să fie aruncate în gunoiul menajer! 

 
 
Soluționarea problemelor 
 
Acest produs este un aparat proiectat şi construit conform ultimelor realizări din domeniul tehnicii 
şi, totodată, este sigur în operare. Cu toate acestea pot apărea diverse probleme şi distorsiuni.  
Reparațiile nu pot fi efectuate decât de către personal specializat. 
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Date tehnice 
 
Afişare         4000 counts (semne) 
Rata de măsurare       cca. 2 măsurători/sec. 
Impedanța de măsurare     >10MΩ (domeniul V) 
Tensiunea de operare      2 x 1,5 V baterii 
Condiții de lucru       5°C până la 40°C; max 80% RH 
Înălțimea de operare       max. 2000 m 
Condiții de depozitare      ‐20°C până la +60°C; max 80% RH 
Greutate         cca. 205 g 
Dimensiuni         200 x 66 x 37 (mm) 
Deschiderea senzorului curent   30 mm 
Categorie supra‐sarcină     CAT III 600 V 
 
 
Valori toleranță măsurători 
Date privind precizia  în ±  (% din  citire +  afişare erori  în  semne  (numărul  celei mai mici poziții)). 
Precizia aparatului este asigurată pentru un an, la o temperatură de +23°C (±5°C), umiditate relativă 
mai mică de 70%rF, fără condensare.  
 
 
Curent alternativ (AC/A) 
Domeniu  Precizie  Rezoluție 
40.00 A  ±(2,5 % + 10) 10 mA

400.0 A  ±(3 % + 10) 100 mA

 
Curent continuu (DC/A)  (numai VC‐521) 
Domeniu  Precizie  Rezoluție 
40.00 A  ±(2,5 % + 10) 10 mA

400.0 A  ±(3 % + 10) 100 mA

 
Tensiune continuă, protecție supra‐sarcină 600 V 
Domeniu  Precizie  Rezoluție 
400.0 mV  ±(0,8% + 5) 0.1 mV

4,000 V   
±(1,5% + 5) 

1 mV

40.00 V  10 mV

400.0 V  100 mV

600 V  ±(2% + 5) 1 V

 
Tensiune alternativă, protecție supra‐sarcină 600 V 
Domeniu (50-400 Hz)  Precizie  Rezoluție 
4,000 V   

±(2% + 8) 
1 mV

40.00 V  10 mV

400.00 V  100 mV

600 V  ±(2,5% + 5) 1 V
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Rezistență, protecție supra‐sarcină 600 V 
Domeniu  Precizie  Rezoluție 
400.0 Ω  ±(1% + 5) 0.1 Ω

4.000 KΩ   
±(1,5% + 5) 

1 Ω

40.00 KΩ  10 Ω

400.0 KΩ  100 Ω

4.000 MΩ  ±(2,5% + 5) 1 KΩ

40.00 MΩ  ±(3,5% + 5) 10 KΩ

 
Capacitate, protecție supra‐sarcină 600 V 
Domeniu  Precizie  Rezoluție 
40.00 nF  ±(4% + 20) 0.01 nF

400.0 nF   
±(3% + 10) 

0.1 nF

4,000 μF  1 nF

40.00 μF  0.01 μF

100.0 μF  ±(4% + 20) 0.1 μF

 
Temperatură 
Domeniu  Precizie  Rezoluție 
-20.0 la +760.0 °C  ±(3% + 50) 0.1 °C

 
Frecvență, protecție supra‐sarcină 600 V 
Domeniu  Precizie  Rezoluție 
10 Hz - 10 kHz  ±(1,5% + 5) 15 Vrms

 
Test continuitate acustic           <100 Ω 
Tensiune de examinare testul diodei     1,5 V / curent de testare aprox. 0.3 mA 
Protecție supra‐sarcină diodă/test de continuitate  600 V 
 

Nu depăşiți în nici un caz valorile de intrare maxim admisibile. Nu atingeți circuitele sau 
elementele circuitelor atunci când acestea se află sub tensiune mai mare de 25 V ACrms 
sau 35 V DC. Pericol de moarte!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste instrucțiuni de utilizare reprezintă o publicație a German Electronics SRL (Sucevei nr.14/201, Oradea, România) 
şi Voltcraft® (Lindenweg 15, D‐92242 Hirschau, Germania). 
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capturarea în sisteme electronice de procesare a datelor, necesită aprobarea prealabilă din partea German Electronics SRL sau Voltcraft Germania. 
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