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MANUAL DE UTILIZARE 
 

 
 

SURSĂ DE ALIMENTARE 
PENTRU LABORATOR SERIA LSP 

Cod produs: 515265  LSP-1205 
Cod produs: 515266  LSP-1363 
Cod produs: 515267  LSP-1601 

Versiune 07/12 

 

Domenii de utilizare 
Sursa de alimentare serveşte pentru conectarea şi funcţio-
narea consumatorilor de joasă tensiune la mufele de sigu-
raţă de 4 mm. 
Consumul de curent al unui consumator conectat nu are 
voie să depăşească valoarea maximă indicată. Depăşirea 
valorii conduce la suprasolicitarea sursei de alimentare; în 
caz de suprasarcină a sursei de alimentare, de ex. din cauza 
unui scurtcircuit sau a unui consum permanent de curent 
ieşirea este setată la o valoare mai mică pentru a evita o 
defecţiune. După eliminarea suprasarcinii sursa de 
alimentare poate fi repusă în funcţiune. 
Sursa de alimentare este construită în clasa de protecţie 1. 
Ea poate fi conectată numai la prize cu împământare şi 
tensiune alternativă de 230 V/AC, 50 Hz.  
Nu este permisă funcţionarea în condiţii nefavorabile de 
mediu. Prin condiţii nefavorabile de mediu se înţelege: 

- umezeală sau umiditate ridicată a aerului 
- praf şi gaze, vapori sau solvenţi inflamabili 
- furtună, respectiv condiţii de furtună precum 

câmpuri electrostatice puternice etc.  
Din motive legate de siguranţă şi autorizare (CE) nu sunt 
permise reconfigurarea şi/sau modificarea arbitrară a 
produsului. 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 înainte de a începe să 
utilizaţi produsul. Înmânaţi acest manual şi altor persoane, 
cărora le puneţi la dispoziţie produsul. Păstraţi manualul 
pentru consultări ulterioare.  
Acest produs este realizat conform directivelor naţionale şi 
europene în vigoare. Toate denumirile şi descrierile 
produsului incluse în acest manual reprezintă bunuri ale 
producătorului. Toate drepturile rezervate.  
 

Conţinut colet 
 Sursă de alimentare pentru laborator 

 Cablu alimentare 

 Manual de utilizare  
 

Instrucţiuni de siguranţă 
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 mate-
riale 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! 

 

Persoane/produs 

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

 Sursele de alimentare şi consumatorii conectaţi nu au 
voie să funcţioneze fără supraveghere. 

 Nu folosiţi decât siguranţe de tipul şi valoarea indicată 
pentru curentul nominal. Nu este permisă folosirea 
siguranţelor reparate. 

 Evitaţi să folosiţi cabluri metalice, neizolate. 

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

 În şcoli, ateliere, şcoli de ucenici funcţionarea aparatului 
se face numai sub supravegherea personalului 
specializat. 

 Aparatul se încălzeşte în timpul funcţionării. De aceea 
asiguraţi ventilaţia suficientă; nu acoperiţi carcasa 
aparatului! 

 Sursa de alimentare nu poate fi folosită pentru aplicaţii 
care au legătură cu oameni sau animale.  

 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. 

 Produsul nu este o jucărie şi de aceea nu are ce căuta în 
mâinile copiilor.  

 Materialele folosite la împachetarea produsului nu pot fi 
lăsate la voia întâmplării, căci acestea pot deveni 
periculoase pentru copii. 

 Feriţi aparatul de contactul direct cu razele soarelui, 
căldură sau frig extrem, umiditate, vibraţii puternice, 
praf, gaze, vapori sau solvenţi inflamabili.  

 Nu supuneţi aparatul la solicitări mecanice prea 
puternice. 

 Dacă observaţi că aparatul nu mai poate fi funcţiona 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 

 Manevraţi produsul cu grijă; şocurile, loviturile sau 
căderea chiar şi de la înălţimi relativ mici pot defecta 
aparatul.  

 Respectaţi instrucţiunile de siguranţă şi de utilizare ale 
aparatelor care se conectează la sursa de alimentare.  

 
Diverse 

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

 Întreţinerea, operaţiile de ajustare şi de reparaţii nu pot 
fi realizate decât de către personal specializat. 
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Dacă aveţi alte întrebări decât cele la care s-a răspuns în 
acest manual de utilizare vă rugăm să vă adresaţi 
departamentului nostru tehnic sau unui specialist. 
 

Elemente de control 

 
1. Întrerupător pentru punerea în funcţiune (I = on, 0 

= off) 
2. Mufă cu protecţie (partea posterioară a aparatului) 

IEC C13 
3. Suport siguranţă reţea (partea posterioară a 

aparatului) 
4. Reglator pentru tensiunea de ieşire 
5. Reglator pentru limitare curent 
6. Tasta output 
7. Mufă siguranţă 4 mm pol pozitiv (+) 
8. Mufă siguranţă 4 mm masă 
9. Mufă siguranţă 4 mm pol negativ (-) 
10. Display LC pentru afişarea tensiunii de ieşire şi a 

curentului  
 

Reglatoarele (4/5) sunt atât butoane rotative, cât şi 
taste. 
Rotiţi reglatorul în sens orar pentru a creşte valoarea. 
Rotiţi reglatorul în sens anti-orar pentru a diminua 
valoarea. 
Pentru a seta valorile mai rapid apăsaţi reglatorul. 
Cifra setată clipeşte. Apăsaţi reglatorul în mod 
repetat până ce ajungeţi la cifra dorită. Setaţi cifra 
rotind reglatorul. 
După setarea valorii apăsaţi din nou reglatorul până 
ce afişarea nu mai clipeşte sau aşteptaţi 3 secunde 
fără a realiza o nouă setare.  

 

Punerea în funcţiune 
Sursa de alimentare nu este un încărcător. Pentru 
a încărca acumulatoarele folosiţi numai încărcă-
toare adecvate cu funcţia decuplare încărcare. 
Folosiţi cablu cu o secţiune de minim 0,75 mm² şi 
o lungime de max. 3 m. 
Opriţi întotdeauna aparatul atunci când nu-l 
folosiţi.  

 

a. Opţiuni conectare:  
Tensiune de alimentare negativă: conexiune la polul – şi 
pământ (GND) 

Tensiune de alimentare pozitivă: conexiune la polul + şi 
pământ (GND) 
Tensiune de alimentare liberă de masă: conexiune la polul + 
şi -.  

 

b. Amplasarea produsului  
1. Asiguraţi-vă că întrerupătorul (1) se află în poziţia 0 = off.  
2. Conectaţi cablul de alimentare la mufa cu protecţie (2). 
3. Introduceţi ştecărul în priză.  
4. Porniţi aparatul aducând întrerupătorul (1) în poziţia 1 = 

on. Displayul se luminează. 
5. Pentru a opri aparatul aduceţi întrerupătorul în poziţia 0 

= off.  
6. Dacă nu folosiţi aparatul o perioadă mai lungă de timp 

scoateţi ştecărul din priză.  
 

c. Setarea limitei de curent/tensiunii de ieşire (CV) 
Sursa de alimentare posedă funcţia limitare cu-
rent ce este reglabilă. Funcţia devine activă (afişa-
re CC) dacă limita de curent setată este depăşită 
din cauza suprasarcinii sau scurtcircuitului. În 
acest sens tensiunea de ieşire este diminuată 
electronic pentru a se evita defectarea sursei de 
alimentare. 

1. Setaţi limita de curent cu reglatorul pentru limitarea 
curentului (5). 

2. Setaţi tensiunea cu reglatorul pentru tensiunea de ieşire 
(4). 

3. Pentru a seta mai rapid valorile mai mari apăsaţi 
reglatorul. Numărul setat clipeşte. Apăsaţi din nou 
reglatorul până ce ajungeţi la cifra dorită. Setaţi cifra prin 
rotirea reglatorului. 

4. După setarea valorii apăsaţi din nou reglatorul până ce 
afişarea nu mai clipeşte sau aşteptaţi 3 secunde fără a 
mai seta vreo valoare. 

5. Pentru a verifica valorile setate apăsaţi o dată reglatorul 
respectiv. Valorile setate pentru limita de 
curent/tensiunea de ieşire sunt afişate pe displayul LCD 
pentru scurt timp. 

6. Dacă displayul afişează CC înseamnă că limita de curent 
este prea mică sau sarcina are nevoie de mai mult 
curent/tensiune.  

7. Ajustaţi setarea până ce pe display apare simbolul CV.  
 

Înlocuirea siguranţei 
Dacă sursa de alimentare nu mai porneşte înseamnă că 
siguranţa este defectă. 
Pentru a înlocui siguranţa procedaţi după cum urmează: 
1. Opriţi sursa de alimentare şi 

decuplaţi toate cablurile de la 
aparat, precum şi ştecărul de 
la mufa din partea posterioa-
ră a aparatului.  

2. Apăsaţi suportul siguranţei cu 
o şurubelniţă cu profil drept 
(v. imaginea). 

3. Înlocuiţi siguranţa defectă cu 
una nouă de acelaşi tip şi 
valoare pentru curentul no-
minal: T2 A 250 V. 

4. Introduceţi prin apăsare sigu-
ranţa în suport.  
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Eliminarea deşeurilor 
În scopul ocrotirii şi îmbunătăţirii calităţii mediului 
înconjurător, 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 împreună cu gunoiul menajer.  
 

Date tehnice 
 LSP-1205 LSP-1363 LSP-1601 

Tensiune de intrare 230 V/AC, 50 Hz 

Reglare alimentare 20 mV 

Reglare sarcină 20 mA 

Putere 100 W 

Curent de intrare 
(sarcina maximă) 

0.83 A 

Tensiune de ieşire 
(domeniu setabil) 

1 – 20 V/CC 1 – 36 V/CC 1 – 60 V/CC 

Curent de ieşire 
(domeniu setabil) 

0,15 – 5 A 0,15 – 3 A 0,15 – 1,6 A 

Deviaţii reglare 
tensiune 

 

Sarcină la deviaţie de 
10% până la 100% 

120 mV 50 mV 50 mV 

Tensiune de reţea la 
deviaţie 180 până la 
264 V/AC 

20 mV 

Ondulaţie reziduală 
(efectivă) 

5 mV 5 mV 8 mV 

Ondulaţie reziduală 
(peak-to-peak) 

30 mV 50 mV 100 mV 

Deviaţie reglare 
curent 

 

Sarcină la deviaţie 
10% până la 100% 

20 mA 

Tensiune reţea la de-
viaţie 180 – 264 V/AC 

20 mA 

Ondulaţie reziduală 
(peak-to-peak) 

70 mA 20 mA 20 mA 

  

Frecvenţe de 
comutare 

80 la 120 kHz 

Factor de putere 0,68 

Eficienţă la putere 
maximă 

84 % 83 % 81 % 

Precizie voltmetru ±0.5 % + 5 
impulsuri  
contorizare pt 
domeniu  
V ≤ 5 V / ±0.5 
% + 3 
impulsuri de 
contorizare pt 
domeniu  
V > 5 V 

±0.5 % + 5 
impulsuri  
contorizare pt 
domeniu  
V ≤ 10 V / 
±0.5 % + 3 
impulsuri de 
contorizare pt 
domeniu  
V > 10 V 

±0.5 % + 5 
impulsuri  
contorizare 
pt domeniu  
V ≤ 20 V / 
±0.5 % + 3 
impulsuri  
contorizare 
pt domeniu  
V > 20 V 

Precizie ampermetru ±0.5 % + 5 
impulsuri  
contorizare pt 
domeniu  
I ≤ 2 A / ±0.5 
% + 3 
impulsuri de 
contorizare pt 
domeniu  
I > 2 A 

±0.5 % + 5 
impulsuri  
contorizare pt 
domeniu  
I ≤ 1 A / ±0.5 
% + 3 
impulsuri de 
contorizare pt 
domeniu  
I > 1 A 

±0.5 % + 5 
impulsuri  
contorizare 
pt domeniu  
I ≤ 0.5 A / 
±0.5 % + 3 
impulsuri de 
contorizare 
pt domeniu  
I > 0.5 A 

Conexiuni mufe de siguranţă 4 mm, frontale 

Temperatură de 
funcţionare 

0 la +40 °C, 10 la 80 % um. rel. 

Temperatură de 
depozitare 

-15 la +70 °C, 10 la 85 % um. rel. 

Lungime cablu 2 m 

Dimensiuni (l x Î x A) 70 x 150 x 250 mm 

Greutate 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. 

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

 

 
 

Declaraţia de conformitate 
 
Producător:   Conrad Electronic SE 
Proprietar licenţă:  Conrad Electronic SE 
Adresă:    str. Klaus Conrad 

D-92240 Hirschau, Germania 
 
Declarăm pe propria răspundere că produsul: 
 
Tip echipament:  Sursă de alimentare pentru laborator 
Cod:   515261 
  515262 
  515263 
  515265 
  515266 
  515267 
 
respectă următoarele norme sau documente: 
Directiva EMC 2004/108/EC 
EN 55011: 2009 + A1: 2010; 
EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009; 
EN 61000-3-3: 2008; 
EN 61000-6-1: 2007; 
 
Directiva LVD 2006/95/EC; 
EN 61010: 2010; 
 
Directiva RoHS 2002/95/EC; 
 
Marcaj CE pe produs 

 

 
 
 
 
Hirschau, 19 iul. 2012 
Loc şi dată     Producător/Nume şi semnătură 

reprezentant autorizat 
 


