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MANUAL DE UTILIZARE 
 

 
 

MODUL DE CONTORIZARE A ORELOR 
DE FUNCŢIONARE DHHM230 

Cod produs: 126618 
Versiune 04/09 

 

Domenii de utilizare 
Modulul de contorizare a orelor de funcţionare este adecvat 
pentru încastrare în panouri frontale standard DIN ale 
surselor de alimentare, aparatelor de laborator, consolelor 
de control etc. Poate să contorizeze timpul de la 0,1 ore 
până la 99999,9 ore.  
Modulul poate fi utilizat numai după ce a fost montat într-o 
carcasă, panou, consolă etc. Se va face tot posibilul pentru a 
evita contactul modulului cu umezeala. 
Orice altă utilizare în afara celei descrise mai sus duce la 
deteriorarea produsului, în plus există alte pericole precum 
incendiu, scurt-circuit, electrocutare etc. Nu este permisă 
modificarea, respectiv reconfigurarea produsului.  
Acest modul nu este autorizat din punct de vedere CE şi este 
destinat montării în diverse dispozitive sau carcase. Atunci 
când utilizaţi acest dispozitiv va trebui să respectaţi 
standardele CE. 
 

Instrucţiuni de siguranţă 
Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele mate-
riale sau umane ce pot rezulta ca urmare a operă-
rii nepotrivite a aparatului sau a nerespectării 
indicaţiilor de siguranţă prezentate în manual. În 
aceste cazuri se pierde dreptul la garanţie!  
Triunghiul care conţine un semn de exclamare, 
indică o informaţie importantă din acest manual 
de utilizare ce trebuie respectată cu stricteţe. 

 Din motive legate de siguranţă şi autorizare nu sunt 
permise reconfigurarea sau modificarea arbitrară a 
produsului.  

 Nu expuneţi produsul la şocuri mecanice puternice. 

 Nu expuneţi produsul la temperaturi extreme, lumina 
directă a soarelui, vibraţii puternice sau umezeală. 

 Producătorul sau distribuitorul îşi asumă nicio răspunde-
re în cazul unor afişări incorecte sau pentru consecinţele 
ce se pot ivi ca urmare a unor afişări incorecte. 

 În spaţiile sau instituţiile comerciale se va ţine cont de 
regulamentul privind prevenirea accidentelor în comerţ, 
reglementat de asociaţiile privind sisteme electrice şi 
materiale de exploatare. 

 Produsul nu va fi folosit în scopuri medicale sau pentru 
publicarea de informaţii. 

 Nu lăsaţi materialele folosite la ambalare nesuprave-
gheate. Acestea pot fi periculoase pentru copii. 

 Dispozitivul nu este o jucărie, prin urmare nu se va lăsa la 
îndemâna copiilor.  

 Lucrările de întreţinere, de ajustare sau de reparare vor fi 
realizate doar de către o persoană sau un centru de 
reparaţii autorizate în acest sens. 

 În cazul în care aveţi întrebări la care nu găsiţi răspuns în 
prezentul manual de utilizare vă rugăm să luaţi legătura 
cu departamentul tehnic sau cu o persoană autorizată. 

 

Instalarea 
Nu efectuaţi găuri suplimentare şi nu montaţi 
şuruburi suplimentare în carcasă în scopul de a 
instala modulul. Verificați să nu existe cabluri de 
curent, țevi de gaz sau de apă ce pot fi deteriorate 
atunci când efectuați  montarea aparatului 
pe perete!  

 

Confecţionaţi o deschizătură în placa frontală de aproximativ 
45 mm x 22 mm. Folosiţi o nivelă cu bulă de aer pentru a 
garanta un aliniament orizontal. 

1. Poziţionaţi modulul în această deschidere şi împingeţi-l 
uşor pe carcasa frontală, nu pe LCD, până când acesta 
se fixează pe poziţie. 

2. Aliniaţi orificiul cu modulul şi apoi apăsaţi uşor pe 
partea frontală a carcasei, nu pe LCD, până când 
modulul este fixat pe poziţie. 

 

Gruparea punctelor de lipire 
 
1. UP + Conexiune pozitivă pentru tasta SUS (UP) 

contra masă sau semnal logic (nivel logic 
active low) 

2. UP GND Împământare pentru SUS (UP)  

3. DOWN + Conexiune pozitivă pentru tasta JOS 
(DOWN) contra masă sau semnal logic 
(nivel logic active low) 

4. DOWN 
GND 

Împământare pentru JOS (DOWN)  

5. ALARM neg Ieşirea alarmă; devine nivel logic low atunci 
când alarma este activată 

6. ZERO Nivel logic high când pe ecran este afişat 
00000,0 

7. ALARM pos Ieşirea alarmă; devine nivel logic high 
atunci când alarma este activată 

8. STOP Tasta STOP faţă de împământare 

9. N/A Nu este conectat 

10. RESET Tasta RESET faţă de împământare 

11. PLUS Tasta PLUS faţă de împământare 

12. SET Tasta SET faţă de împământare 

13. BUZ – Ieşire negativă a alarmei pentru sonerie 

14. BUZ + Ieşire pozitivă a alarmei pentru sonerie 

15. VDD Intrare pozitivă pentru alimentare 

16. GND Conexiune împământare alimentare 

17. LED + Conexiune tensiune externă pozitivă a 
ledului 

18. LED – Conexiune tensiune externă negativă a 
ledului 

19. CLEAR Şterge informaţiile din memoria internă 

X7 Legaţi punctele x7 şi 17 pentru alimentarea 
iluminării de fundal pozitivă prinVDD intern 

X8 Legaţi punctele x8 şi 18 pentru alimentarea 
iluminării de fundal negativă prin VDD 
intern 
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Conectarea 
 Deconectaţi de la curent firele de alimentare ale 

pachetului acumulatori şi apoi lipiţi-le cu atenţie la 
conexiunile „VDD” (polul pozitiv) (15) şi „GND” (polul 
negativ) (16). 

 Conectaţi un întrerupător la „UP+” (1) şi la „UP GND” (2) 
pentru a obţine contorizarea crescătoare a orelor de 
funcţionare. 

 Conectaţi un întrerupător la „DOWN+” (3) şi la „DOWN 
GND” (4) pentru a obţine contorizarea descrescătoare a 
orelor de funcţionare. 

 Conectaţi un buton între „STOP” (8) şi „GND” (16) pentru 
a obţine butonul „Stop”. 

 Conectaţi un buton între „RESET” (10) şi „GND” (16) 
pentru a obţine butonul „Reset”. 

 Conectaţi un buton între „PLUS” (11) şi „GND” (16) 
pentru a obţine butonul „Plus”. 

 Conectaţi un buton între „SET” (12) şi „GND” (16) pentru 
a obţine butonul „Set”. 

 Conectaţi un buton între „CLEAR” (19) şi „GND” (16) 
pentru a obţine butonul „Clear”. 

 Conectaţi o alarmă, cum ar fi o sonerie sau un led, la 
„BUZ – ” (13) şi „BUZ” (14) având grijă să respectaţi 
polaritatea. 

 Închideţi punctele x7 şi 17 şi punctele x8 şi 18 pentru ca 
iluminarea de fundal să fie alimentată de la tensiunea 
internă sau conectaţi punctul 17 la +3VDC şi punctul 18 
la împământare pentru ca iluminarea de fundal să fie 
alimentată de la o sursă de tensiune externă. 

 

Utilizarea 
Setarea valorii de start 

1. Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul „set” timp de 3 
secunde pentru a intra în meniul setări. Ultima cifră de 
pe ecran va începe să pâlpâie. 

2. Apăsaţi tasta „plus” pentru a creşte cifra cu 1. 
3. Apăsaţi „set” pentru a trece la cifra următoare. (1.0 = o 

oră) 
4. Apăsaţi „reset” pentru a reseta toate cifrele la 0. 

După setarea celor 6 cifre, valoarea presetată va fi stocată în 
memorie, iar ecranul va reveni la afişajul normal.  
Valoarea presetată iniţială este punctul de pornire atât 
pentru contorizarea crescătoare, cât şi pentru cea 
descrescătoare a orelor de funcţionare. 
 
Setarea valorii ţintă pentru contorizarea crescătoare 

1. Apăsaţi butonul „set” pentru a intra în meniul setări. 
Ultima cifră de pe ecran va începe să pâlpâie. 

2. Apăsaţi tasta „plus” pentru a creşte cifra cu 1. 
3. Apăsaţi „set” pentru a trece la cifra următoare. (1.0 = o 

oră) 
4. Apăsaţi „reset” pentru a reseta toate cifrele la 0. 

După setarea celor 6 cifre, valoarea presetată va fi stocată în 
memorie iar ecranul va reveni la afişajul normal.  
 

Funcţia de contorizare crescătoare a orelor de funcţionare 
1. Setaţi valoarea ţintă pentru contorizare şi setaţi timpul 

presetat, în cazul în care este necesar. 
2. Apăsaţi tasta „up” (sus) pentru a începe numărătoarea 

crescătoare de la timpul presetat sau apăsaţi şi 
menţineţi apăsată tasta „reset” timp de 3 secunde şi 
apoi apăsaţi tasta „up” pentru a începe numărătoarea 
crescătoare de la 0. 

3. Apăsaţi tasta „stop” pentru a opri contorizarea şi 
stocaţi în memorie timpul presetat şi timpul 
cronometrat. Apăsaţi din nou tasta „up” pentru a 
reveni la contorizare începând cu prima cifră zecimală. 

Alarma se va activa atunci când contorizarea ajunge la 
valoarea ţintă setată. Alarma va rămâne activă timp de 120 
de secunde în cazul în care nu sunt apăsate tastele „reset” 
sau „stop”. Punctul 5 va deveni nivel logic low, iar punctul 7 
nivel logic high, faţă de VDD. 
Pentru a începe contorizarea crescătoare după pornirea 
alarmei, apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta „reset” timp de 3 
secunde sau setaţi din nou timpul presetat. 
 
Funcţia de contorizare descrescătoare a orelor de 
funcţionare 

1. După ce aţi setat timpul, apăsaţi tasta „down” (jos) 
pentru a începe numărătoarea inversă de la timpul 
presetat. 

2. Apăsaţi tasta „down” (jos) pentru a începe 
cronometrarea. 

3. Apăsaţi tasta „stop” pentru a opri cronometrarea şi 
pentru a stoca în memorie atât timpul presetat cât şi 
contorizarea efectuată. Apăsaţi din nou tasta „down” 
pentru a reveni la contorizare începând cu prima cifră 
zecimală. 

Alarma se va activa atunci când contorizarea ajunge la 0. 
Alarma va rămâne activă timp de 120 de secunde în cazul în 
care nu sunt apăsate tastele „reset” sau „stop”. Punctul 5 va 
deveni nivel logic low, iar punctul 7 nivel logic high, faţă de 
VDD. 

Pentru a începe contorizarea descrescătoare după 
activarea alarmei, setaţi din nou timpul presetat. 

 
Memoria internă 

 Apăsaţi tasta „stop” pentru a memora timpul presetat şi 
alarma pentru contorizare crescătoare. 

 Pentru a şterge memoria internă: 
1. Opriţi dispozitivul. 
2. Menţineţi apăsată tasta „clear” (ştergere) şi apoi 

porniţi dispozitivul. Aşteptaţi până când pe ecran se 
afişează „00000.0” şi apoi eliberaţi tasta „clear”. 

Introducerea orei se poate face numai până la prima 
zecimală. Ca urmare, rotunjiţi orele până la cea mai 
apropiată subunitate zecimală a orei. 
 

Întreţinerea 
Curăţaţi carcasa modulului numai cu un material textil 
antistatic umed. Nu folosiţi materiale abrazive sau solvenţi. 
 

Eliminarea deşeurilor 
În scopul ocrotirii şi îmbunătăţirii calităţii mediului 
înconjurător, al protejării sănătăţii omului şi al utilizării 
resurselor naturale cu prudenţă şi în mod raţional, 
consumatorul este solicitat să predea produsul devenit 
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inutilizabil la orice punct de colectare şi reciclare din 
localitatea de domiciliu, conform reglementărilor legale în 
vigoare. 

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 

împreună cu gunoiul menajer.  
 

Date tehnice 
Tensiune funcţionare +3 VDC 

Consum curent 50 µA 
68 mA (cu iluminarea de fundal) 

Domeniu contorizare de la 0,1 la 99999,99 ore 

Acurateţe 0,005 % 

Rezoluţie 0,1 

Domeniu temperatură -10 ˚C la +50 ˚C 

Dimensiuni (l x Î x A) 48 x 24 x 15,5 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a German 
Electronics SRL (Sucevei nr.14/201, 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 
şi parţială, este interzisă. Aceste instrucţiuni de utilizare reflectă 
specificaţiile tehnice ale produsului la data tipăririi manualului de utilizare. 
Producătorul îşi rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau 
de design fără o înştiinţare prealabilă. 

© 2013 Voltcraft® & German Electronics SRL (ediţia în limba română)           
Toate drepturile rezervate 

 


