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MANUAL DE UTILIZARE 
 

 
 

SURSĂ DE ALIMENTARE LINIARĂ 
PS-1302 D 

Cod produs: 511806 
Versiune 11/08 

 

Domenii de utilizare 
Sursa de alimentare este destinată racordării şi punerii în 
funcţiune a unor consumatori de joasă tensiune, cu tensiune 
de funcţionare între 0 şi 30 V DC, prin intermediul mufelor 
de 4 mm.  
 

Consumul de curent al consumatorului conectat nu trebuie 
să depăşească 2 A. Dacă această valoare este depăşită, sursa 
de alimentare este suprasolicitată. În caz de suprasarcină, de 
exemplu din cauza unui scurtcircuit sau din cauza unui 
consum prea mare de curent, ieşirea este dezactivată 
automat pentru a evita producerea de pagube. După ce aţi 
îndepărtat sursa suprasarcinii, sursa de alimentare poate fi 
repusă în funcţiune.  
 

Sursa de alimentare aparţine clasei de protecţie 1. Poate fi 
alimentată numai de la o priză cu împământare şi o tensiune 
AC de 230 V 50 Hz.  
 

Nu este permisă realizarea măsurătorilor în condiţii vitrege 
de mediu. Prin condiţii vitrege de mediu se înţelege: 

- umezeală sau umiditate ridicată a aerului 
- praf şi gaze, aburi sau solvenţi inflamabili 
- câmpuri electrostatice şi magnetice puternice 

 

Orice altă întrebuinţare, în afara celor menţionate 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. Respectaţi 
întocmai instrucţiunile de siguranţă! Vă rugăm citiţi în 
întregime manualul de utilizare înainte de a începe să 
utilizaţi produsul.  
 

Instrucţiuni de siguranţă  
Vă rugăm citiţi în întregime manualul de utilizare 
înainte de a începe să utilizaţi produsul.  
În cazul defecţiunilor produse ca urmare a 
nerespectării instrucţiunilor prezentate în acest 
manual de utilizare se pierde dreptul la garanţie. 
Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele 
ce pot rezulta în aceste situaţii! Nu ne asumăm 
răspunderea pentru daunele materiale sau umane 
ce pot rezulta ca urmare a operării nepotrivite a 
aparatului sau a nerespectării instrucţiunilor de 
siguranţă prezentate în manual. În aceste cazuri se 
pierde dreptul la garanţie!  

 

Acest produs a părăsit porţile fabricii în stare de funcţionare 
perfectă.  
Pentru a păstra această stare utilizatorii trebuie să respecte 
instrucţiunile de siguranţă incluse în acest manual.  

Ţineţi cont de următoarele simboluri: 
Simbolul „semnul exclamării în triunghi” indică 
faptul că informaţia prezentată este importantă, iar 
instrucţiunea trebuie respectată întocmai. 

 

Produsul respectă standardele CE şi reglementările 
naţionale şi europene.  

 

Bornă de conectare pentru legarea la pământ. Acest 
şurub/contact nu trebuie desfăcut.  
 
A se folosi numai în interior.  
 

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

Adresaţi-vă unui specialist dacă aveţi nedumeriri legate de 
modul de funcţionare, securitatea sau conectarea 
aparatului. 
 

Produsul nu trebuie deschis. Dacă desfaceţi carcasa sau 
scoateţi componente, ar putea fi expuse anumite părţi sub 
tensiune. Condensatorii din dispozitiv ar putea fi încărcaţi, 
chiar dacă unitatea nu mai este alimentată cu curent.  
 

Citiţi cu atenţie instrucţiunile de siguranţă şi operare ale 
dispozitivelor pe care le conectaţi la acest aparat, precum şi 
cele din secţiunile individuale ale acestui manual de 
instrucţiuni.  
 

Nu atingeţi niciodată aparatul cu mâinile umede. Pericol de 
electrocutare!  
 

Nu lăsaţi sursa de alimentare şi consumatorii conectaţi 
nesupravegheaţi în timpul funcţionării. Folosiţi numai 
siguranţe de tipul şi valoarea menţionate. Este interzisă 
repararea siguranţelor. Nu folosiţi cabluri metalice neizolate. 
 

Produsul nu este o jucărie, nu-l lăsați la îndemâna copiilor.  
 

Dacă produsul este folosit în medii profesionale trebuie 
respectate normele legale privind protecţia la locul de 
muncă în cazul folosirii aparatelor electrice.  
 

Dispozitivul se încălzeşte în timpul funcţionării. Aveţi grijă să 
există suficient spaţiu de ventilare. Nu acoperiţi carcasa! Nu 
atingeţi corpul de răcire din spate în timpul funcţionării – 
pericol de arsuri! 
 

Dacă observaţi că aparatul nu mai poate fi operat în 
siguranţă, deconectaţi-l şi asiguraţi-vă că nu mai poate fi 
operat.  
 

Aparatul nu mai poate fi folosit în siguranţă dacă: 
- prezintă daune evidente 
- nu mai funcţionează 
- produsul a fost depozitat în condiţii improprii o perioadă 
mai lungă de timp sau 
- produsul a fost transportat în condiţii improprii 
 

Ar trebui de asemenea să respectaţi instrucţiunile de 
siguranţă suplimentare privind dispozitivele conectate, din 
fiecare capitol al manualului de instrucţiuni.  
 

Dacă transportaţi produsul dintr-un spaţiu rece într-unul 
cald poate apărea condens, iar acesta poate defecta 
aparatul; în plus în aceste condiţii există şi pericolul 
electrocutării! De aceea lăsaţi aparatul la temperatura 
camerei, uneori chiar mai multe ore, înainte de a-l folosi. 
 

Nu folosiţi acest dispozitiv în contact cu animale sau oameni. 
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Elemente de control  

 
(1) Buton de pornire al dispozitivului (1=ON / 0=OFF) 
(2) Indicator de funcţionare 
(3) Comutator afişare curent (A) şi tensiune (V) 
(4) Mufă 4 mm de siguranţă cu „împământare” (-) 
(5) Mufă 4 mm de siguranţă „pol negativ” (-) 
(6) Mufă 4 mm de siguranţă „pol pozitiv” (+) 
(7) Buton de control tensiune de ieşire, în domeniul 0 – 30 V 
(8) Buton de control curent de ieşire, în domeniul 0 – 2 A 
(9) Indicator de avertizare în caz de oprire din cauza 
supraîncălzirii  
(10) Display CC cu limitare activă a curentului  
(11) LCD de afişare a tensiunilor de ieşire şi curentului  
(12) Radiator (spate); se încălzeşte în timpul funcţionării!  
(13) Fante de răcire  
(14) Suport siguranţă (spate) 
(15) Mufă de conectare cu împământare (legătura la priză, 
IEC C14)  
 

Descrierea funcţionării 
Ieşirea DC a sursei de alimentare este separată galvanic şi 
este protejată faţă de tensiunea reţelei casnice.  
Tensiunea de ieşire poate fi modificată între 0 şi 30 V DC, cu 
ajutorul butonului de control (7). Setarea de curent, între 0 
şi 2 A, se realizează cu ajutorul butonului de control (8). 
Tensiunea şi curentul de ieşire pot fi afişate, alternativ, pe 
ecran (11).  
O conexiune DC secundară este de asemenea posibilă prin 
intermediul celor două mufe de siguranţă colorate de 4 mm 
(5 şi 6).  
Sursa de alimentare este răcită prin convecţie; aveţi grijă să 
existe suficient spaţiu pentru circulaţia aerului.  
 

Sursa de alimentare dispune de un limitator de 
curent ajustabil. Acesta devine activ (se afişează 
CC) atunci când limitarea de curent presetată este 

depăşită din cauza unei suprasarcini sau a unui scurtcircuit. 
Limitatorul va reduce electronic tensiunea de ieşire pentru 
a evita deteriorarea sursei de alimentare.  

Punerea în funcţiune  
Informaţii generale  
Pentru a utiliza sursa de alimentare veţi avea nevoie de un 
cablu de alimentare cu împământare (nu este inclus). 
Branşaţi cablul de alimentare la priza aparatului (15), aflată 
pe spatele sursei, şi introduceţi ştecherul cablului în priza cu 
împământare.  
 

Puteţi comanda un astfel de cablu de alimentare potrivit cu 
cod produs 511129.  
 

Sursa de alimentare nu poate fi folosită ca încărcă-
tor. Pentru a încărca baterii, folosiţi încărcători 
potriviţi, cu funcţie de oprire curent încărcare.  
Opriţi întotdeauna aparatul atunci când nu îl 
folosiţi.  

 
Setarea tensiunii de ieşire dorite 

 Aveţi grijă ca niciun consumator să nu fie legat la sursa 
de alimentare.  

 Porniţi sursa de alimentare de la buton (1); indicatorul de 
funcţionare (2) trebuie să se aprindă.  

 Comutatorul de afişare (3) nu trebuie să fie apăsat 
(simbol „V”). Tensiunea de ieşire este afişată.  

 Setaţi butonul de control al curentului de ieşire (8) pe 
mijloc.  

 Cu ajutorul butonului „VOLTAGE” (7) puteţi seta 
tensiunea de ieşire dorită. Tensiunea de ieşire este 
afişată (11). 

 
Setarea limitării de curent  
Pentru a proteja consumatorul, curentul de ieşire maxim va 
putea fi setat şi limitat.  

 Aveţi grijă ca niciun consumator să nu fie legat la sursa 
de alimentare.  

 Porniţi sursa de alimentare de la buton (1); indicatorul de 
funcţionare (2) trebuie să se aprindă.  

 Setaţi butonul „CURRENT” (8) spre stânga – poziţia 
minim.  

 Scurtcircuitaţi cei doi conectori, minus (5) şi plus (6), cu 
ajutorul unui jumper (de exemplu, un cablu de 
măsurare). Aveţi grijă ca zona secţiunea cablului să fie de 
minim 0,5 mm².  

 Cu ajutorul comutatorului (3) afişaţi valoarea curentului 
şi setaţi-o pe poziţia dorită (simbol „A”). Va fi afişată 
valoarea maximă de ieşire a curentului.  

 Cu ajutorul butonului „CURRENT” (8) setaţi valoarea 
maximă de ieşire a curentului. Scoateţi jumperul de pe 
sursa de alimentare.  

 Prin apăsarea din nou a comutatorului (3), ecranul va 
reveni la afişarea tensiunii de ieşire.  

 
Conectarea unui consumator  

 Consumatorul trebuie să fie oprit.  

 Verificaţi dacă valoarea tensiunii de ieşire este cea corect 
setată la sursa de alimentare.  

 Conectaţi polul pozitiv (+) al consumatorului la borna 
roşie „+” (6), iar polul negativ (-) al consumatorului la 
borna neagră „+”(5).  

 Legătura se face prin mufe standard de 4 mm.  
Conexiunea consumatorului la sursa de alimentare 
se face numai dacă acesta este oprit. Dacă 
consumatorul este pornit se pot produce scântei 
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la conectarea acestuia la mufele sursei de alimentare, ceea 
ce poate distruge mufele, precum şi cablurile conectate.  
 

Întreţinere şi curăţare  
În afara schimbării siguranţei şi a unor curăţări ocazionale, 
sursa de alimentare nu necesită alte lucrări de întreţinere.  
Pentru a curăţa dispozitivul folosiţi o lavetă curată, fără 
scame, antistatică şi uşor umedă. Nu folosiţi abrazivi şi 
agenţi de curăţare agresivi sau detergenţi pe bază de 
solvenţi.  

 

Înainte să curăţaţi dispozitivul, decuplaţi sursa de 
alimentare de la reţeaua de curent electric.  

 

Schimbarea siguranţei  
Dacă nu puteţi porni sursa de alimentare este posibil ca 
siguranţa să fie defectă.  
Pentru a o schimba, procedaţi în felul următor:  

 Opriţi sursa de alimentare şi 
decuplaţi toate cablurile de 
conectare. Scoateţi cablul 
de alimentare din mufa din 
spate (15).  

 Scoateţi suportul de sigu-
ranţă (14) din spate cu o 
şurubelniţă potrivită.  

 Înlocuiţi siguranţa defectă 
cu una nouă (5x20 mm) de 
acelaşi tip şi valoare de 
curent: T 1,25 A / 250 V 
(inert).  

 Repoziţionaţi cu atenţie 
siguranţa în suport.  

 

Soluţionarea 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.  
Câteva informaţii legate de felul în care puteţi soluţiona 
aceste posibile probleme: 
 

Respectaţi întotdeauna instrucţiunile de 
siguranţă!  
 

Problemă Soluţie 

Indicatorul de 
operare nu 
funcţionează. 

Aveţi tensiune la priză ? 

 Verificaţi siguranţa prizei de curent.  

 Verificaţi dacă contactul cu priza este 
bun. 

Verificaţi siguranţa sursei de alimentare. 

S-a aprins 
indicatorul 
„OT” 

Sursa de alimentare s-a supraîncălzit.  

 Îndepărtaţi consumatorul şi permiteţi 
sursei să se răcească. Controlaţi datele 
tehnice. 

Dispozitivele 
conectate nu 
funcţionează. 

Aţi setat corect tensiunea? 
Polaritatea este corectă? 
E posibilă supraîncărcarea sursei de 
alimentare sau ca limitarea de curent să fie 
activă („CC”). 
Verificaţi datele tehnice ale consumatorului 
conectat şi creşteţi limitarea de curent, 
dacă e necesar. 

Ecranul nu 
afişează 
setarea de 
tensiune 

Verificaţi comutatorul ecranului. Acesta nu 
trebuie să fie apăsat pentru a afişa 
tensiunea (simbol „V”). 

 
Operaţiile de întreţinere şi reparaţii nu pot fi 
efectuate decât de către personal calificat.  
Verificaţi siguranţa tehnică a produsului în mod 
regulat, de exemplu deteriorări ale carcasei etc. 
Orice modificări sau reparaţi efectuate pe cont 
propriu pot duce la pierderea garanţiei.  

 

Dezafectarea aparatului 
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 
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 laolaltă cu gunoiul menajer.  

 

Date tehnice 
Tensiune de operare.................... 230 V~ / 50 Hz (+/-10%) 
Consum curent............................. 170 VA max.  
Tensiune de ieşire........................ 0-30 V/DC 
Curent de ieşire............................ 0 – 2 A 
Ondulaţie...................................... < 5mV rms (rms = efectiv) 
Răspuns la modificare de sarcină 0~100% 
……………………................................ <40 mV / 25 A  
Comportament reglare la modificări de curent ± 10%  
………………………………………….......... <50 mV/50 mA 
Siguranţă (5 x 20 mm).................. siguranţă de precizie, de-

clanşare lentă, 1,25A/250V 
Temperatură de funcţiona............ +5 °C - +40°C 
Umiditate relativă......................... max. 85%, fără condens 
Clasă de protecţie.......................... 1 
Dimensiuni (l x Î x A)...................... cca. 207 x 105 x 215 mm 
Masă.............................................. cca. 3,2 kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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