
MANUAL DE UTILIZARE 

 

MODUL DIGITAL DE AFIȘARE 
Versiune 08/14 

 
Cod produs: 126505 (DVM-230) verde 
Cod produs: 126506 (DVM-330) verde 
Cod produs: 126562 (DVM 230B) albastru 
Cod produs: 126563 (DVM 230GN) verde negativ 
Cod produs: 126564 (DVM 230RN) roșu negativ 
Cod produs: 126567 (DVM 230W) alb 
Cod produs: 126568 (DVM 330B) albastru  
Cod produs: 126570 (DVM 330RN) roșu negativ 
Cod produs: 126571 (DVM 330W) alb 
Cod produs: 126598 (DVM 330GN) verde negativ 
 

Domenii de utilizare  
Modulul se încastrează în aparate sau carcase. El servește 
pentru afișarea valorilor de tensiune continuă în domeniul 0 
– 200 mV (DC). Folosind circuite externe se pot afișa și alte 
mărimi fizice, ca de ex. curentul continuu sau temperatura. 
Unitățile de măsură și punctele zecimale pot fi activate. 
Afișarea polarității are loc automat.  
Ecranul dispune de funcția iluminare; alimentarea acestei 
funcții se face fie la tensiunea de funcționare, fie la 12 V/DC.  

Modulul poate funcționa numai cu o tensiune de 
max. 48 V/DC (folosind divizori de tensiune). Înce-
pând de la o tensiune de >48 V trebuie respectate 
normele referitoare la curenții de scurgere pentru 
protecția la atingere. Respectați întocmai distanța 
de siguranță până la cabluri/valori de tensiune 
periculoase la atingere.  

Intrarea măsurători trebuie să fie separată galvanic de 
alimentare și nu are voie să fie conectată. 
Modulul este alimentat de la o sursă de tensiune externă de 
9 V/DC. Conectarea se face în partea posterioară a modulu-
lui folosind regleta de conexiuni. Pentru selecția unităților de 
măsură trebuie instalate jumpere. Aparatul dispune de 
funcția data Hold pentru „înghețarea” pe ecran a valorilor 
măsurate.  
Din motive legate de siguranță și autorizare (CE) nu sunt 
permise reconfigurarea și/sau modificarea arbitrară a 
produsului. Orice altă întrebuințare, în afara celor 
menționate deja, duce la defectarea produsului; în plus 
există și alte pericole, precum incendiu, scurtcircuitare, 
electrocutare etc. Vă rugăm citiți în întregime manualul 
înainte de a începe să utilizați produsul.  
Înmânați manualul persoanelor cărora le puneți la dispoziție 
produsul. Păstrați manualul pentru consultări ulterioare.  
 

Conținut colet 
 Modul digital de afișare  
 Manual de utilizare  
 

Instrucțiuni de siguranță  
În cazul defecțiunilor produse ca urmare a neres-
pectării 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 instrucțiunilor de siguranță 
prezentate în manual. În aceste cazuri se pierde dreptul la 
garanție!  
 

a. Persoane/produs 
 Produsul nu este o jucărie, de aceea nu are ce căuta în 

mâinile copiilor sau raza de acțiune a animalelor de 
companie.  

 Feriți aparatul de acțiunea directă a razelor solare, de 
căldură sau frig extrem, umiditate, vibrații puternice, 
praf, gaze, vapori sau solvenți inflamabili.  

 Nu supuneți aparatul la solicitări mecanice prea 
puternice. 

 Dacă observați că aparatul nu mai poate fi funcționa în 
siguranță, deconectați-l și 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 

 Manevrați produsul cu grijă; șocurile, loviturile sau 
căderea chiar și de la înălțimi relativ mici pot defecta 
aparatul.  

 Respectați instrucțiunile de utilizare și de siguranță ale 
aparatelor conectate la acest produs.  

 

b. Diverse 
 Adresați-vă unui specialist dacă aveți nelămuriri legate 

de funcționarea, siguranța sau conectarea aparatului. 
 Întreținerea, operațiile de ajustare și de reparații nu pot 

fi realizate decât de către personal specializat. 
 Dacă aveți alte întrebări decât cele la care s-a răspuns în 

acest manual de utilizare vă rugăm să vă adresați 
departamentului nostru tehnic sau unui specialist. 

 

Conectarea 
a. Privire de ansamblu placă circuit imprimat 
În partea posterioară a modulului se află toate conexiunile și 
jumperele funcții. 

 
Acest aparat poate fi configurat pentru diverse 
domenii de tensiune prin lipirea rezistențelor în 
pozițiile RA și RB.  

 

b. Selectarea unității de măsură 
Selectați unitatea de măsură dorită și punctul 
zecimal necesar pentru domeniul de măsurători 
folosind schița de mai jos și instalați jumperele 
necesare („ON”), Vezi schița. 

Câmpurile de care nu aveți nevoie 
trebuie setate pe „OFF”, căci altfel nu 
vor putea fi eliminate în mod eficient. 
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c. Conectarea regletei de conexiuni 
Conexiunea electrică se face folosind regleta de conexiuni 
CN1. În tabelul de mai jos sunt prezentate funcțiile 
corespunzătoare. 
 

Pin Denumire Funcție 

1 IN HI Intrare măsurători + (0 - 200 mV/DC) 

2 IN LO Intrare măsurători - potențial referință  

3 VDD Tensiune de funcționare +9 V/DC 

4 VSS Tensiune de funcționare - 

5 BL+ Iluminare afișare + 

6 BL- Iluminare afișare - 

7 HOLD Data hold (conexiune la VDD) 

8  Nu este alocată  

 

d. Intrarea măsurători „IN HI” și „IN LO” 
Intrarea măsurători trebuie să fie separată 
galvanic și nu are voie să fie conectată.  

„IN HI” și „IN LO” sunt intrări diferențiale. Ele reacționează la 
tensiunea aplicată, iar nu la tensiunea în relație cu tensiunea 
de funcționare. Pentru tensiunea de măsurare folosiți numai 
o tensiune continuă.  
 

e. Tensiune de funcționare „VDD” și „VSS” 
Tensiunea de funcționare (VDD) trebuie să se înscrie în 
intervalul 9 V/DC (-0,5V/+1V). Nu este permisă depășirea în 
sus sau în jos a acestei valori; în acest caz valorile măsurate 
vor fi eronate, respectiv modulul se va distruge.  
 

f. Iluminare ecran „BL+” și „BL-” 
Iluminarea ecranului poate fi activată prin aplicarea unei 
tensiuni de 9 V/DC sau de 12 V/DC. 
Rezistențele în serie pentru iluminare (led) sunt deja 
integrate în modul. Dacă este prevăzută o tensiune de 
alimentare de 9 V/DC, trebuie să instalați un pod la CN2 (vezi 
schița). Pentru 12 V/DC acesta rămâne liber.  

 
 

g. Data Hold „HOLD” 
Valoarea momentan afișată se menține pe ecran prin 
realizarea unui contact între „HOLD” (pin 7) și „VDD” (pin 3). 
Valoarea rămâne afișată atâta vreme cât este menținut 
acest contact.  
 

h. Tensiunea internă de referință „VR1” 
Tensiunea internă de referință se setează cu VR1. Din 
fabricație tensiunea este calibrată la 100.0 mV; ea poate fi 
ajustată în funcție de aplicația respectivă, de ex. pentru a 
compensa impreciziile rezistențelor divizorilor de tensiune 
externi.  
 

i. Test afișare LCD „LKT” 

Conexiunea test „LKT” poate fi șuntată numai timp de max. 
2 secunde, căci în caz contrar modulul se va defecta. 
Punctul de contact „LKT” este folosit pentru verificarea 
temporară a segmentelor de afișare. La șuntare se afișează 
toate segmentele pentru a putea fi verificate.  

j. Exemple de circuite  
Pentru exemple de circuite vezi schițele de 
conexiuni pentru diverse circuite prezentate în 
documentul ce poate fi descărcat gratuit de pe site-
ul germanelectronics.ro  

 

Soluționarea problemelor  
Simptom Cauză 

Displayul LCD afișează „1” Valoarea măsurată este în 
afara domeniului de măsu-
rare. 

Displayul LCD afișează “-” Tensiunea aplicată la „IN HI” 
și “IN LO” este inversată. 

 

Eliminarea deșeurilor  
Logo-ul reprezentând o pubelă cu roți barată cu 
două linii în formă de X indică faptul că produsul face 
obiectul unei colectări separate, la un centru de 
colectare și reciclare a produselor electronice și nu 
împreună cu gunoiul menajer.  

 

Date tehnice  

 Cod produs 
126505 / 126562 
/ 126563 /  
126564 / 126567 

Cod produs 
126506 / 126568 
/ 126570 /  
126571 / 126598 

Tensiune de 
funcționare: 

9 V/DC 9 V/DC 

Consum de 
curent: 

2 mA 2 mA 

Domeniu 
măsurare: 

0 - 200 mV/DC 0 - 200 mV/DC 

Afișarea: LCD, 1999 LCD, 1999 
Impedanță 
măsurători: 

100 MΩ 100 MΩ 

Rezoluție: 0,1 mV 0,1 mV 
Precizie: ±0,5 % + 10 digit ±0,5 % + 10 digit 
Rată măsurători: 3 măsurători/s 3 măsurători/s 
Stabilitate 
temperatură: 

30 ppm/ °C 30 ppm/ °C 

Temperatură de 
funcționare: 

0 la + 50 °C 0 la +50 °C 

Tensiune de 
funcționare 
iluminare ecran: 

9 V/DC 12 
V/DC 

9 V/DC 12 
V/DC 

Consum de curent 
iluminare ecran: 

15 mA 18 mA 30 mA 35 mA 

Dimensiuni (l x Î x 
A): 

48 x 24 x14 mm 72 x 36 x 14 mm 

 
 
Aceste instrucțiuni de utilizare sunt o publicație a German Electronics SRL 
(str. Cuza Vodă nr. 61/A, Oradea, România) şi Voltcraft® (Lindenweg 15, D-
92242 Hirschau, Germania). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea prin 
orice mijloace, de exemplu prin fotocopiere, microfilmare, sau prin introducerea în 
sisteme electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil aprobarea scrisă a 
editorului. Retipărirea, chiar și parțială, este interzisă. Aceste instrucțiuni de utilizare 
reflectă specificațiile tehnice ale produsului la data tipăririi manualului de utilizare. 
Producătorul își rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau de design 
fără o înștiințare prealabilă. 

© 2014 Voltcraft® & German Electronics SRL (ediția în limba română) 

Toate drepturile rezervate 



 

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

 
 

Declarație de conformitate 
 
 
Producător:   Conrad Electronic SE 
Proprietar licență:  Conrad Electronic SE 
Adresă:    str. Klaus Conrad, 

D-92240 Hirschau, Germania 
 
 
Declarăm pe propria răspundere că produsul: 
 
Tip echipament:  Modul digital de afișare Voltcraft DVM 230B DC DGT 
  Modul digital de afișare Voltcraft DVM 230GN DC DGT 
  Modul digital de afișare Voltcraft DVM 230RN DC DGT 
  Modul digital de afișare Voltcraft DVM 230W DC DGT 
  Modul digital de afișare Voltcraft DVM 330B DC DGT 
  Modul digital de afișare Voltcraft DVM 330RN DC DGT 
  Modul digital de afișare Voltcraft DVM 330W DC DGT 
  Modul digital de afișare Voltcraft DVM 330GN DC DGT 
 
Cod produs: 126562 
  126563 
  126564 
  126567 
  126568 
  126570 
  126571 
  126598 
 
este în conformitate cu următoarele directive, standarde sau regulamente: 
 
Directiva EMC 2004/108/EC 
EN 61326-1: 2006; 
EN 61326-2-2: 2006; 
 
Directiva RoHS 2002/95/EC 
 
Marcaj CE pe produs 

 
 

 
 
 
Hirschau, 6 ianuarie 2011 
Loc și dată       Producător/Nume și semnătură reprezentant autorizat 
 


