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Descriere 

Termometrul măsoară temperatura cuprinsă între -50 °C la +80 °C prin intermediul 

unui senzor extern. Termometrul funcţionează cu energie solară, este izolat 

împotriva apei (IP68) şi nu necesită întreţinere. Senzorul este mereu conectat şi nu 

poate fi înlocuit. 

Aparatul poate fi montat în carcasă sau folosit independent. Pentru o bună operare, 

este necesară o sursă de lumină de minim 100 lucşi (ex. o veioză sau lumina zilei).  

Alimentarea termometrului se face de la bateria solară încorporată. 

Nu folosiţi aparatul în mediu exploziv sau pe persoane şi/sau animale.  

Orice altă utilizare decât cea descrisă aici nu este permisă, poate avaria produsul 

sau poate duce la accidente. Nicio parte a dispozitivului nu poate fi modificată sau 

reconstruită. 

Citiţi cu atenţie instrucţiunile înainte de a folosi acest dispozitiv.  

 

 

Instrucţiuni de siguranţă 

 

 Citiţi cu atenţie toate instrucţiunile din acest manual înainte de a 

utiliza aparatul. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru eventualele 

defecţiuni sau pagube rezultate din utilizarea improprie a produsului 

dacă produsul a fost utilizat incorect sau fără să se ţină cont de instrucţiunile 

de operare. În aceste cazuri, garanţia va fi anulată! 

Acest dispozitiv a părăsit fabrica producătorului în condiţii perfecte şi sigure. 

Rugăm toţi utilizatorii să respecte instrucţiunile de siguranţă şi toate avertizările 

cuprinse în acest manual de utilizare. Vă rugăm să fiţi atent la următoarele simboluri: 

Un semn de exclamare într-un triunghi atrage atenţia asupra unor informaţii 

foarte importante care trebuie respectate. 

 

Acest produs a fost testat şi corespunde în întregime normelor europene în 

vigoare. 

Transformările şi/sau modificările neautorizate ale produsului sunt strict interzise din 

motive de securitate (CE). 
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Aparatul nu trebuie suspus la stres mecanic, vibraţii intense sau lovituri. 

Dispozitivul nu este o jucărie, deci nu-l lăsaţi la îndemâna copiilor. 

Nu lăsaţi materialele de ambalare la întâmplare. Acestea pot deveni periculoase 

dacă ajung pe mâna copiilor. 

În spaţii industriale, trebuie respectate întocmai regulile de lucru cu echipamente 

electrice. 

 

 

Pornirea 

Aşezaţi sau montaţi termometrul în locul dorit. 

Pregătiţi o carcasă de dimensiuni corespunzătoare şi încastraţi termometrul în 

carcasă. 

Senzorul nu trebuie introdus în lichide caustice sau electro-conductibile. Feriţi 

senzorul de componente rotative.  

Asiguraţi-vă că nici cablul senzorului şi nici senzorul nu sunt afectaţi de balamalele 

geamurilor etc.  

Dacă în apropierea display-ului există suficientă lumină pentru încărcarea bateriei 

solare, temperatura va fi măsurată şi afişată. Aparatul nu conţine nicio altă baterie 

sau acumulator. 

Curăţaţi display-ul şi bateria solară ocazional, pentru a asigura o alimentare optimă.  

Dacă temperatura măsurată este în afara ariei de măsurare a aparatului, acesta va 

afişa „_._°C”. 

 

 

Eliminarea elementelor uzate 

Pentru a proteja şi îmbunătăţi calitatea mediului înconjurător, pentru a 

proteja viaţa şi sănătatea oamenilor şi pentru a utiliza resursele naturale 

în mod prudent şi raţional, utilizatorul trebuie să predea toate 

echipamentele electronice şi electrice nefuncţionale la centrele de 

colectare special amenajate. Simbolul tomberonului tăiat cu două linii 

indică necesitatea dezafectării speciale a produsului, separat de deşeurile menajere. 
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Specificaţii tehnice 

Aria de măsurare a senzorului:   -50 … +80 °C 

Precizie:      0,1°C 

Acurateţe:      ± 2°C (între -50°C şi -19,9°C) 

       ± 1°C (între -20°C şi +80°C) 

Lungime cablu senzor:    1 m 

Condiţii de operare pentru display:  sursă de lumină > 100 lucşi 

       -20°C ... +60°C 

Dimensiuni (W x H x D):    66 x 30 x 17 mm 

Dimensiuni instalare (W x H):   60 x 26 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aceste instrucţiuni de utilizare reprezintă o publicaţie a German Electronics SRL şi Voltcraft® (divizie Conrad), 

Lindenweg 15, D-92242 Hirschau/Germania. 
www.germanelectronics.ro 

Toate drepturile, inclusiv traducerea, sunt rezervate. Reproducerea integrală sau parţială, prin orice metode, cum 
ar fi fotocopierea, filmarea sau capturarea în sisteme electronice de procesare a datelor, necesită aprobarea 

prealabilă din partea German Electronics SRL sau Voltcraft Germania. 
Aceste instrucţiuni de utilizare reprezintă datele tehnice ale produsului în momentul tipăririi. Producătorul îşi 

rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică în procesul de fabricaţie. 
© 2010 German Electronics SRL 
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