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CLEŞTE AMPERMETRIC EXTECH EX845, 
600 V

 Cod produs: 123739

MAnuAL dE uTILIzARE

Introducere

Vă felicităm pentru achiziţionarea cleştelui ampermetric Extech 
EX845 CAT IV True RMS 1000A. Acest aparat de măsură este 
inclus în kitul Meterlink şi include un modul Bluetooth conceput 
pentru a fi utilizat împreună cu camerele Flir T/B200, T/B300, 
T/B360, T/B400 sau i/b60. Combinaţia dintre un cleşte amper-
metric şi o cameră IR este utilizată pentru măsurători electrice, 
analiză şi documentare. Funcţiile de măsurare ale cleştelui am-
permetric EX845 includ măsurarea tensiunii AC/DC, curentului 
AC/DC, rezistenţei, capacităţii, frecvenţei, testul diodei, testul 
de continuitate, un termometru termocuplu tip K, plus măsura-
rea non-contact IR a temperaturii. Utilizarea corespunzătoare şi 
îngrijirea corectă a aparatului de măsură vor duce automat la o 
durată lungă de utilizare a cleştelui ampermetric. 

Siguranţă

Simboluri internaţionale privind siguranţa
Acest simbol, amplasat lângă un alt simbol sau conexi-
une, indică faptul că utilizatorul trebuie să consulte ma-
nualul pentru a citi informaţii suplimentare.

Acest simbol, amplasat lângă o conexiune, indică faptul 
că în condiţii normale în acest loc poate exista o tensiu-
ne periculoasă. 

Izolaţie dublă. 

InSTRuCţIunI PRIVInd SIguRAnţA 
•    Nu depăşiţi domeniul maxim de măsurători al niciunei func-

ţii măsurători.
•    Nu aplicaţi tensiune la cleştele ampermetric dacă aţi selectat 

funcţia măsurarea rezistenţei. 
•    Mutaţi comutatorul funcţii în poziţia OFF atunci când nu uti-

lizaţi cleştele ampermetric.
•    Scoateţi bateria din aparat dacă cleştele ampermetric ur-

mează să fie depozitat o perioadă mai lungă de 60 de zile.
InSTRuCţIunI dE AVERTIzARE
•    Mutaţi comutatorul funcţii în poziţia potrivită înainte de a 

începe măsurătorile.
•    Atunci când măsuraţi tensiunea nu setaţi aparatul pentru 

modurile de funcţionare curent/rezistenţă.
•    Nu măsuraţi curentul într-un circuit a cărui tensiune depă-

şeşte 600 V.
•    Decuplaţi întotdeauna cablurile măsurători de la circuitul 

testat atunci când schimbaţi domeniul măsurători. 

Funcţie Intrare maximă
A AC, ADC 1000A DC/AC
V DC, V AC 1000 V DC/AC
Rezistenţă, capacitate, frecvenţă, testul diodei 250 V DC/AC
Temperatură tip K 60 V DC, 24 V AC

InSTRuCţIunI dE SIguRAnţă
•    Utilizarea necorespunzătoare a acestui cleşte ampermetric 

poate conduce la daune, şocuri electrice, accidentări sau 
moarte. Citiţi în întregime manualul de utilizare înainte de a 
începe să folosiţi cleştele ampermetric.

•    Decuplaţi întotdeauna cablurile măsurători înainte de a înlo-
cui bateria sau siguranţele. 

•    Verificaţi starea de integritate a cablurilor măsurători şi a 
cleştelui ampermetric înainte de a începe să folosiţi apara-
tul de măsură. Reparaţi sau înlocuiţi orice componentă care 
prezintă daune.

•    Manifestaţi atenţie sporită atunci când măsuraţi tensiuni 
mai mari de 25 V/AC rms sau 35 V/DC. La aceste valori de 
tensiune există pericolul de electrocutare.

•    Înainte de a măsura rezistenţa şi de a realiza testul diodei ori 
testul de continuitate descărcaţi întotdeauna condensatorii 
şi decuplaţi aparatul de măsură de la alimentare. 

•    Măsurarea tensiunii la nivelul prizelor electrice poate fi o 
operaţie dificilă, cu rezultate ce vă pot induce în eroare din 
cauza incertitudinii legăturilor cu contactele electrice înfun-
date. Folosiţi alte aparate de măsură pentru a vă asigura că 
aceste conexiuni nu se află sub tensiune.

•    Dacă echipamentul este utilizat într-un mod necorespunză-
tor nu mai poate fi garantată protecţia oferită de aparatul de 
măsură. 

•    Aparatul de măsură nu este o jucărie şi de aceea nu are ce 
căuta în mâinile copiilor. Aparatul conţine elemente pericu-
loase, precum şi mici părţi componente, care pot fi înghiţite. 
Dacă se întâmplă acest lucru vă rugăm să consultaţi imediat 
un medic.

•    Materialele folosite la împachetarea produsului, precum şi 
bateriile, nu pot fi lăsate la voia întâmplării, căci acestea pot 
deveni jucării periculoase în mâinile copiilor.

•    Dacă nu veţi folosi aparatul de măsură o perioadă mai lungă 
de timp vă rugăm să scoateţi bateriile din carcasă pentru a 
evita scurgerea lor. 

•    Bateriile defecte sau care curg pot provoca arsuri ale pielii, 
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de aceea folosiţi mănuşi de protecţie atunci când manevraţi 
aceste baterii. 

•    Bateriile nu au voie să fie desfăcute, scurtcircuitate sau arun-
cate în foc.

•    nu priviţi direct spre fasciculul laser şi nu-l orientaţi direct 
spre ochi. În mod normal laserele de mică putere nu repre-
zintă un pericol, dar acestea pot deveni periculoase dacă uti-
lizatorii privesc direct spre laser o perioadă lungă de timp. 

descrierea 

descrierea cleştelui ampermetric
1 Cleşte aparat
2 Buton deschidere cleşte
3 Buton data hold
4 Mod
5 Peak
6 Range
7 DCA Zero
8 MIN/MAX
9 Iluminare de fundal display LCD
10 Mufe intrare cabluri măsurători
11 Termometru IR şi indicator laser (spate)

12 Buton Bluetooth SEND/Backlight (transmisie date/ilu-
minare de fundal)

13 Buton indicator laser
14 Comutator funcţii 

Simboluri display descriere
HOLD  Data Hold
Semnul minus Valoare negativă
0 – 3999 Digiţi afişaţi pe display
ZERO Zero
P Valoare de vârf (peak)
AUTO Modul auto range (selecţionarea 
 automată a domeniului măsurători)
DC/AC Curent continuu/curent alternativ
MAX Valoare măsurată maximă
MIN Valoare măsurată minimă
 Baterie descărcată
mV sau V Mili-volţi sau Volţi (tensiunea)
Ù Ohmi (rezistenţa) 
A Amperi (curent)
F Farad (capacitate)
Hz Hertz (frecvenţă)
°F şi °C  Unitatea de temperatură Fahrenheit şi 
Celsius (temperatură)
n, m, µ, M, k  Unităţi de măsură: nano, milli, micro, 
 mega şi kilo
•))) Testul de continuitate
 Testul diodei
 Indicator laser
 Simbol Bluetooth activ 

Funcţionarea aparatului de măsură

Observaţie: Citiţi toate instrucţiunile de siguranţă şi de aver-
tizare incluse în acest manual înainte de a începe să utilizaţi 
cleştele ampermetric. Mutaţi comutatorul funcţii în poziţia 
OFF atunci când nu folosiţi cleştele ampermetric. 

Măsurarea curentului continuu AC
ATEnţIE: Înainte de a începe 
măsurarea curentului asigu-
raţi-vă că aţi decuplat cablurile 
măsurători de la cleştele am-
permetric. 
1. Mutaţi comutatorul funcţii 

în poziţia pentru domeniul 
măsurători AAC sau AdC. 

2. Apăsaţi butonul pentru a 
deschide cleştele aparatu-
lui de măsură. Înconjuraţi 

EVITAţI EXPunEREA
Aparatul emite radiaţii laser. 

ATEnţIE
Radiaţii laser – nu priviţi direct spre fasciculul laser
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complet conductorul. Pentru rezultate optime poziţionaţi 
conductorul într-o poziţie centrală, în interiorul cleştelui. 

3. Pe displayul LCD apare valoarea măsurată. 

dCA zERO
Funcţia dCA zERO scade valorile offset şi creşte precizia în mă-
surarea curentului continuu. Pentru zero selectaţi domeniul 
ADC fără ca în interiorul cleştelui să se afle vreun conductor. 
1. Apăsaţi butonul dC zERO pentru a regla afişarea pe display 

la zero. Pe display apare simbolul “zERO”. Valoarea offset 
este acum stocată şi va fi scăzută din toate măsurătorile.

2. Pentru a vedea valoarea salvată apăsaţi butonul dC zERO. 
Pe display clipeşte “zERO” şi apare valoarea salvată. 

3. Pentru a ieşi din acest mod apăsaţi şi menţineţi apăsat bu-
tonul HOLD până ce “zERO” dispare de pe display. 

Măsurarea tensiunii AC/dC
1. Conectaţi cablul negru măsurători la 

mufa negativă COM, iar cablul roşu 
măsurători la mufa pozitivă V.

2. Mutaţi comutatorul funcţii în poziţia 
VAC sau VDC.

3. Folosiţi butonul MODE pentru a se-
lecta tensiunea AC sau DC. 

4. Conectaţi cablurile măsurători în pa-
ralel cu circuitul de testat.

5. Citiţi valoarea măsurată ce este afi-
şată pe display. 

Măsurarea rezistenţei
Observaţie: Decuplaţi aparatul de la ali-
mentare înainte de a începe măsurarea 
rezistenţei.
1. Conectaţi cablul negru măsurători la 

mufa negativă COM şi cablul roşu mă-
surători la mufa pozitivă Ω. 

2. Mutaţi comutatorul funcţii în poziţia Ω. 
3. Atingeţi circuitul sau componenta de 

testat cu vârful sondelor. 
4. Citiţi valoarea măsurată pentru rezis-

tenţă ce este afişată pe displayul LCD. 

Măsurarea capacităţii
ATEnţIE: Pentru a evita pericolul electro-
cutării descărcaţi condensatorul de testat 
înainte de începerea măsurătorilor. Dacă 
pe display apare “dISC” scoateţi şi descăr-
caţi condensatorul. 
1. Mutaţi comutatorul funcţii în poziţia 

pentru măsurarea  capacităţii.
2. Conectaţi cablul negru măsurători cu 

conector banană la jack-ul negativ COM, iar cablul roşu mă-
surători cu conector banană la jack-ul pozitiv CAP.

3. Apăsaţi butonul MODE pentru a aduce la zero capacitatea 
de dispersie eventual existentă. 

4. Atingeţi componenta de testat cu vârful sondelor.
5. Citiţi valoarea capacităţii ce este afişată pe display.
6. Pe display apare valoarea împreună cu zecimalele.

Observaţie: Pentru valori foarte mari de capacitate s-ar putea 
să fie nevoie de mai multe minute până la stabilizarea valorii 
măsurate afişate. 

Măsurarea frecvenţei
1. Mutaţi comutatorul funcţii în 

poziţia V Hz.
2. Apăsaţi şi menţineţi apăsat 

butonul MODE pentru a se-
lecta funcţia frecvenţă (Hz). 
Pe display apare „k Hz”. 

3. Conectaţi cablul negru mă-
surători cu conector banană 
la jack-ul negativ COM, iar 
cablul roşu măsurători cu co-
nector banană la jack-ul pozi-
tiv Hz. 

4. Atingeţi componenta de tes-
tat cu vârful sondelor. 

5. Citiţi valoarea măsurată pentru frec-
venţă ce este afişată pe display. 

6. Pe display apare valoarea îm-
preună cu zecimalele.

7. Apăsaţi şi menţineţi apăsat 
butonul MODE pentru a re-
veni la modul măsurarea ten-
siunii. 

Măsurarea temperaturii tip K
1. Mutaţi comutatorul funcţii în 

poziţia K Temp.
2. Inseraţi sonda temperatură în 

mufa negativă COM şi în jack-ul 
pozitiv TEMP, respectând polari-
tatea corectă.

3. Atingeţi componenta testată cu 
sonda temperatură. Menţineţi 
contactul dintre sondă şi com-
ponentă până la stabilizarea va-
lorii măsurate.

4. Citiţi valoarea măsurată ce este 
afişată pe display. Pe ecran apare 
valoarea împreună cu zecimalele. 

ATEnţIE: În scopul de a evita pericolul electrocutării asiguraţi-vă 
că sonda termocuplu a fost îndepărtată înainte de a trece la 
o altă funcţie măsurători. 

Observaţie: Dacă circuitul este deschis sau dacă este depăşit do-
meniul de măsurători al temperaturii pe display apare OL, 
iar aparatul redă un bip. 

Observaţie: Pentru a selecta unitatea de măsură a temperaturii 
°C sau °F vezi punctul „Unitatea de măsură”. 

Observaţie: Domeniul de temperatură al sondei termocuplu este 
înscris în intervalul -20 până la 250 °C (-4 până la 482 °F). 

Testul de continuitate
1. Conectaţi cablul negru măsurători la mufa negativă COM, 

iar cablul roşu măsurători la mufa pozitivă Ω. 
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2. Mutaţi comutatorul funcţii în poziţia ))).
3. Folosiţi butonul MODE pentru a selecta testul continuitate 

))). Simbolurile afişate pe display se schimbă atunci când 
este apăsat butonul MODE.

4. Atingeţi circuitul sau componenta de testat cu vârful son-
dei. 

5. Dacă rezistenţa este < 40 kΩ aparatul va reda un sunet. 

Testul diodei
1. Conectaţi cablul negru măsurători cu conector banană la 

mufa negativă COM, iar cablul roşu măsurători cu conector 
banană la mufa pozitivă

2. Mutaţi comutatorul funcţii în poziţia. Dacă este nevoie folo-
siţi butonul MODE pentru a selecta funcţia testul diodei (pe 
displayul LCD apare simbolul diodă dacă aparatul se află în 
modul testul diodei). 

3. Atingeţi dioda sau conexiunea semiconductor cu vârful son-
dei. Observaţi valoarea măsurată ce este afişată.

4. Inversaţi polaritatea cablurilor măsurători schimbând între 
ele cablurile roşu şi negru. Observaţi valoarea măsurată afi-
şată.

5. Dioda sau conexiunea pot fi evaluate după cum urmează:
•   Dacă prima dată aparatul afişează o valoarea măsurată 

(de obicei din intervalul 0,400 V – 0,900 V), iar a doua 
oară afişează simbolul OL înseamnă că dioda este bună.

•   Dacă în ambele cazuri aparatul de măsură afişează OL 
înseamnă că circuitul este deschis.

•    Dacă ambele valori măsurate sunt foarte mici sau „0” 
înseamnă că dispozitivul este scurtcircuitat. 

Măsurarea non-contact IR a temperaturii
1. Mutaţi comutato-

rul funcţii în pozi-
ţia IR Temp.

2. Orientaţi senzorul 
IR (partea posteri-
oară a aparatului 
de măsură) spre 
suprafaţa care tre-
buie măsurată.

3. Apăsaţi butonul 
din centrul comu-
tatorului rotativ 
funcţii pentru a 
activa indicatorul 
laser şi identificaţi 
spotul care trebu-
ie măsurat. 

4. Suprafaţa care trebuie măsurată trebuie să fie mai mare de-
cât spotul calculat în funcţie de raportul distanţa/spot.

5. Citiţi valoarea măsurată pentru temperatură ce este afişată 
pe display. 

Observaţie: Pentru a selecta unitatea de măsură a temperaturii 
°C sau °F vezi punctul „Unitatea de măsură”. 
ATEnţIE: Nu priviţi direct spre fasciculul laser şi nu-l orientaţi 
direct spre ochi. În mod normal laserele de mică putere nu re-
prezintă un pericol, dar acestea pot deveni periculoase dacă 
utilizatorii privesc direct spre laser o perioadă lungă de timp. 

ATEnţIOnARE
Radiaţii laser.
nu priviţi direct spre fasciculul laser
Laser diodă 
Ieşire 

diagrama spot IR/distanţă
Raportul de 8:1 între spot şi distanţă determină dimensiunea 
suprafeţei măsurate în relaţie cu distanţa dintre aparatul de mă-
sură şi suprafaţă. 

Observaţii privind măsurătorile IR
1. Obiectul testat trebuie să fie mai mare decât dimensiunea 

spotului (ţinta) calculată pe baza diagramei de mai sus.
2. Dacă suprafaţa obiectului de măsurat este acoperită de 

gheaţă, ulei, murdărie etc. vă rugăm să o curăţaţi înainte de 
a începe măsurătorile.

3. Dacă suprafaţa obiectului de măsurat reflectă puternic lu-
mina, aplicaţi bandă adezivă sau vopsea neagră pe această 
suprafaţă înainte de a începe măsurătorile.

4. Cleştele ampermetric nu poate realiza măsurători precise 
prin suprafeţele transparente, precum sticla.

5. Măsurătorile pot fi influenţate negativ de vapori, praf, fum 
etc.

6. Pentru a găsi un spot optim orientaţi cleştele ampermetric 
în afara suprafeţei ţintă, apoi scanaţi de jur împrejur (miş-
cări în sus şi în jos) până localizaţi spotul.

data hold
Pentru a „îngheţa” pe ecran valoarea măsurată afişată apăsaţi 
butonul HOLd. Dacă funcţia data hold este activată, atunci pe 
ecranul LCD apare simbolul HOLd. Apăsaţi din nou butonul 
HOLD pentru a reveni la funcţionarea normală a cleştelui am-
permetric. 

Peak hold
Funcţia peak hold captează valorile de vârf pentru tensiunea 
sau curentul de vârf AC ori DC. Cleştele ampermetric poate cap-
ta vârfuri pozitive sau negative, cu o durată de numai 1 milise-
cundă. 
1. Mutaţi comutatorul funcţii în poziţia A sau V.
2. Folosiţi butonul MOdE pentru a selecta AC sau DC.
3. Aşteptaţi până la stabilizarea afişării de pe display.
4. Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul PEAK până când pe dis-

play apare „CAL”. În acest fel veţi aduce la zero domeniul 
setat.

5. Apăsaţi butonul PEAK; pe display apare Pmax.
6. Afişarea se va actualiza de fiecare dată când apare un vârf 

pozitiv mai mare.
7. Apăsaţi din nou butonul PEAK; pe display apare Pmin. Afi-

şarea se actualizează şi va indica cel mai mic vârf negativ.
8. Pentru a reveni la modul de funcţionare normal apăsaţi şi 

menţineţi apăsat butonul PEAK până ce dispare simbolul 
Pmin sau Pmax. 

Observaţie: Dacă schimbaţi poziţia comutatorului funcţii după 
calibrare, atunci trebuie să repetaţi calibrarea Peak Hold pentru 
noua funcţie selectată. 

diametrul spotului

distanţa până la obiect 
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MAX/MIn
1. Apăsaţi butonul MAX/MIn pentru a activa modul de înre-

gistrare valori MAX/MIn. Pe display apare simbolul „MAX”. 
Cleştele ampermetric va afişa şi va menţine valoarea maxi-
mă; actualizarea afişării are loc dacă apare o nouă valoare 
maximă.

2. Apăsaţi butonul MAX/MIn. Pe display apare simbolul 
„MIn”. Cleştele ampermetric va afişa şi va menţine valoa-
rea minimă; actualizarea afişării are loc dacă apare o nouă 
valoare minimă.

3. Apăsaţi butonul MAX/MIn; simbolul „MAX MIn” apare 
clipind pe ecran. Cleştele ampermetric afişează valoarea 
măsurată actual, dar va continua să actualizeze şi stocheze 
valorile maxime şi minime.

4. Pentru a ieşi din modul MAX/MIn apăsaţi butonul MAX/
MIn timp de 2 secunde. 

unităţi de măsură pentru temperatură (°C/°F)
Selectorul pentru unitatea de măsură a temperaturii este loca-
lizat în compartimentul baterii. Pentru a schimba unitatea de 
măsură a temperaturii demontaţi capacul compartimentului 
baterii, scoateţi bateria şi setaţi selectorul în poziţia dorită. 
Butonul iluminare de fundal LCd
Displayul LCD este echipat cu funcţia iluminare de fundal, astfel 
încât ecranul să poată fi citit mai uşor, în special în condiţii de 
lumină slabă. Apăsaţi butonul iluminare de fundal pentru a ac-
tiva funcţia iluminare de fundal. Apăsaţi din nou butonul pentru 
a dezactiva iluminarea de fundal. 
decuplarea automată OFF
Pentru a conserva rezervele de energie ale bateriei cleştele am-
permetric se va decupla automat după aproximativ 10 minute. 
Pentru a reporni cleştele ampermetric mutaţi comutatorul funcţii 
în poziţia ON, iar apoi în poziţia corespunzătoare funcţiei dorite. 

Comunicarea Bluetooth

Aparatul de măsură include un modul Bluetooth conceput pentru 
a comunica cu camerele Flir T/B200, T/B300, T/B360, T/B400 sau 
i/b60. Combinaţia cleşte ampermetric – cameră IR este folosită 
pentru analiza şi documentarea valorilor de temperatură şi a va-
lorilor actuale în panourile de distribuţie monofazice şi trifazice. 

Configurarea
1. Activaţi EX845 Bluetooth prin apăsarea şi menţinerea apă-

sată a butonului lateral Bluetooth SEND/Backlight timp de 
2 secunde. După cel de-al doilea bip emis pe display apare 
simbolul Bluetooth. 

2. Faceţi legătura dintre cleştele ampermetric şi cameră ur-
mând instrucţiunile din capitolul „Pairing Bluetooth devi-
ces” din manualul de utilizare al camerei. 

3. După stabilirea legăturii camera va afişa şi actualiza perma-
nent pe display datele primite de la EX845. 

Observaţii:
1. În scopul de a monitoriza sistemele trifazice o cameră IR 

poate stabili simultan comunicarea cu mai mulţi cleşti am-
permetrici.

2. Dacă din lista camerei este şters un anumit dispozitiv Blue-
tooth conectat vă rugăm să restartaţi camera.

3. În perioada de iniţializare este nevoie de maxim 15 secunde 
pentru a stabili comunicarea şi a afişa rezultatele.

4. Funcţia transmiterea datelor poate fi folosită în modurile 
IR, Picture şi Fusion; funcţia nu poate fi folosită în modul 
cameră digitală.

5. Dacă displayul nu mai afişează date, verificaţi pe displayul 
aparatului de măsură dacă simbolul Bluetooth este activ. 

Editarea de imagini
La o singură imagine puteţi aloca o valoare măsurată sau un set de 
valori măsurate prin salvare şi accesarea modului editare imagini. 

Editare imagini T/B200, 300, 400
1. Accesaţi modul Preview cameră (apăsaţi o dată butonul sal-

vare imagini).
2. În modul Preview nu mai sunt afişate datele în timp real, ci 

sunt afişate într-o fereastră previzualizare.
3. Datele din această fereastră pot fi alocate imaginii apăsând 

butonul Bluetooth EX845 SEND/Backlight sau butonul ADD 
din fereastra previzualizare cameră.

4. În acest fel datele alocate imaginii vor fi enumerate.
Editare imagini i/B60
1. Apăsaţi butonul declanşare pentru a salva imaginea.
2. Revocaţi imaginea folosind butonul revocare arhivă (săgea-

tă într-un box).
3. Datele în timp real nu mai apar în imagine, ci în fereastra 

previzualizare.
4. Datele din această fereastră pot fi alocate imaginii prin apă-

sarea butonului EX845 Bluetooth/Backlight sau butonului 
de declanşare al camerei.

5. În acest fel vor fi enumerate datele alocate imaginii. 

FCC Partea 15
Acest echipament a fost testat pentru a se confirma faptul că 
respectă limitele impuse aparatelor digitale clasa B, potrivit 
părţii 15 din directiva FCC. Aceste limite au fost concepute pen-
tru a garanta o protecţie rezonabilă la interferenţele dăună-
toare în instalaţiile rezidenţiale. Acest echipament generează, 
foloseşte şi poate emite unde radio, iar dacă nu este instalat 
şi utilizat în conformitate cu instrucţiunile de utilizare poate 
produce interferenţe dăunătoare pentru comunicarea radio. Cu 
toate acestea, nu există nicio garanţie că nu vor apărea interfe-
renţe într-o anumită instalaţie. Dacă acest echipament produ-
ce interferenţe dăunătoare pentru recepţia radio sau TV, lucru 
care poate fi stabilit uşor prin oprirea şi punerea în funcţiune a 
echipamentului, atunci utilizatorilor li se recomandă să încerce 
să elimine aceste interferenţe folosind unul dintre procedeele 
enumerate mai jos:
•    Reorientarea sau modificarea locului de amplasare al ante-

nei.



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

•    Creşterea distanţei dintre echipament şi receptor.
•    Conectarea echipamentului la o priză dintr-un alt circuit de-

cât cel la care este conectat receptorul.
•    Cereţi sfatul distribuitorului sau unui tehnician radio/TV spe-

cializat pentru ajutor suplimentar. 
ATEnţIE: Modificările aduse echipamentului, care nu au pri-
mit aprobarea de la partea responsabilă, pot duce la pierderea 
dreptului utilizatorului de a mai opera acest echipament. 

Întreţinerea aparatului de măsură

ATEnţIE: Pentru a evita pericolul electrocutării decuplaţi cleş-
tele ampermetric de la orice circuit, scoateţi cablurile măsu-
rători din mufele de intrare şi mutaţi comutatorul funcţii în 
poziţia OFF. Abia după aceea puteţi deschide carcasa aparatu-
lui. Nu folosiţi cleştele ampermetric cu carcasa deschisă.

Curăţarea şi depozitarea
Curăţaţi în mod periodic carcasa aparatului folosind o cârpă 
umedă şi un detergent delicat. Nu folosiţi substanţe abrazive 
sau solvenţi. Dacă nu veţi folosi cleştele ampermetric timp de 
60 de zile sau mai mult vă rugăm să scoateţi bateria din aparat 

şi să o depozitaţi separat. 

Înlocuirea bateriei
1. Scoateţi şurubul Philips care fixează capacul compartimen-

tului baterii.
2. Deschideţi compartimentul baterii.
3. Înlocuiţi bateria de 9 V.
4. Închideţi compartimentul baterii. 

Consumatorul final este obligat prin lege (Legea nr. 
426/2001 privind regimul deşeurilor) să returneze 
bateriile şi bateriile reîncărcabile uzate. Aruncarea lor 
laolaltă cu deşeurile menajere este interzisă! Vă puteţi 
debarasa de bateriile/bateriile reîncărcabile uzate, în 
mod gratuit, la orice punct de colectare din localitatea 
dumneavoastră. Vă respectaţi astfel obligaţiile legale 
şi contribuiţi la protejarea mediului înconjurător!
Logo-ul reprezentând o pubelă cu roţi barată cu 
două linii în formă de X indică faptul că produsul 
face obiectul unei colectări separate, la un centru de 
colectare şi reciclare a produselor electronice şi nu 
laolaltă cu gunoiul menajer. 

date tehnice

deschidere cleşte ampermetric: aprox. 43 mm (1.7”) 
display: LCD 3-3/4 digiţi (4000 counts) cu iluminare de fundal
Test continuitate: valoare limită 40 Ω; curent de test < 0.5mA
Testul diodei:  curent de test: tipic 0.3mA;
 tensiune circuit deschis: tipic < 3VDC 
Indicator baterie descărcată: pe ecran apare simbolul baterie
Simbol depăşire domeniu: pe display apare ‘OL’ 
Rată măsurători: 2 valori măsurate pe secundă, nominal
domeniul Bluetooth:  aprox. 10 metri (32 picioare) 
PEAK  valori de vârf >1ms
Senzor termocuplu: este nevoie de termocuplu tip K 
Răspuns spectral IR:  6 până la 16μm
Emisivitate IR:  0.95 fixă
Raport distanţă IR:  8:1
Impedanţă de intrare: 10MΩ (VDC şi VAC)
Lăţime de bandă AC:  50 până la 400Hz (AAC şi VAC)
Răspuns AC: True rms (AAC şi VAC)
Factor de vârf:  3.0 în domeniile 40A şi 400A, 1.4 în domeniul 1000A (50/60Hz şi 5% până la 100%)
Temperatură de funcţionare:  5°C până la 40°C (41°F până la 104°F)
Temperatură de depozitare:  -20°C până la 60°C (-4°F până la 140°F)
umiditate de funcţionare: max 80% până la max. 31°C (87°F), scade liniar la 50% la 40°C (104°F)
umiditate de depozitare:  <80%
Altitudine de funcţionare: maxim 2000 metri (7000 picioare)
Baterii: o (1) baterie 9V (NEDA 1604)
decuplare automată: după cca. 10 minute
dimensiuni & greutate: 270x110x50mm (10.6x4.3x2”); 386g (13.6 oz) 
Siguranţă: pentru utilizare indoor în conformitate cu cerinţele pentru izolaţie dublă ale IEC1010-1 (2001): 
 EN61010-1 (2001) categoria supratensiune IV 600V şi categoria III 1000V, grad de poluare 2.
Aviz patent: U.S. Patent 7163336

Copyright © 2013 FLIR Systems, Inc.
Toate drepturile rezervate, inclusiv dreptul la multiplicarea integrală sau parţială sub orice formă. 
www.extech.com 
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FunCţIE dOMEnIu MăSuRăTORI 
ŞI REzOLuţIE

PRECIzIE 
(% din valoarea măsurată + digiţi)

Curent alternativ AC
50/60 Hz

400.0 AAC ± (2.5% + 8d)
1000 AAC ± (2.8% + 5d)

Curent continuu dC 400.0 ADC ± (2.5% + 5d)
1000 ADC ± (2.8% + 5d)

Tensiune alternativă AC 
50/60 Hz

400.0 mVAC ± (1.0% + 10d)
4.000 VAC

± (1.5% + 5d)40.00 VAC
400.0 VAC
1000 VAC ± (2,0% + 5d)

Tensiune continuă dC

400.0 mVDC ± (0,8% + 2d)
4.000 VDC

± (1.5% + 2d)40.00 VDC
400.0 VDC
1000 VDC ± (2.0% + 2d)

Rezistenţă

400.0 Ω ± (1.0% + 4d)
4000 kΩ

± (1.5% + 2d)40.000 kΩ
400.0 kΩ
4000 MΩ ± (2.5% + 3d)
40.00 MΩ ± (3.5% + 5d)

Capacitate

4.000 nF ±(5,0% + 30d)
40.00 nF ±(5,0% + 20d)
400.0nF

±(3,0% + 5d)4.000 µF
400.0 µF
400.0 ±(4,0% +10d)
4.000 mF ±(10% + 10d)
40.00 mF nespecificat

Frecvenţă 4000 kHz ± (1,5% +2d)
Sensibilitate:100V (<50Hz); 50V (50 până la 400Hz); 
                        5V (401Hz până la 4000Hz)

Temperatură (tip K) -4 până la 1400 °F ±(3% din valoarea măsu-
rată + 9°F)

-20 până la 760 °C ±(3% din valoarea măsu-
rată + 5°C)

Temperatură (IR)

-58 până la -4°F ±9 °F
-4 până la 518 °F ±2,0% din valoarea mă-

surată sau ±4 °F, oricare 
este mai mare

-50 până la -20 °C ±5 °C
-20 până la 270 °C ±2,0% din valoarea mă-

surată sau ±2 °C, oricare 
este mai mare


