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STAŢIE DE LIPIT MULTIFUNCŢIONALĂ 3 ÎN 1  
 

RO   INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
 
 
 

   
      Multimetru digital            Sursă de alimentare stabilizată         Staţie de lipire 

 
 
 

 
 
 
 
Vă mulţumim că aţi cumpărat această staţie de laborator la dimensiuni compacte. 
Sperăm că această staţie 3 în 1 va garanta o utilizare uşoară şi practică de-a lungul anilor. 
 
 

Conţinutul coletului: 
 Burete 
 LAB 1 staţie multifuncţională 3 în 1  
 Cabluri măsurători pentru multimetrul digital 
 Instrucţiuni de utilizare 

 Vârf de rezervă pentru fierul de lipit 
 Baterie de 9V pentru multimetrul digital 
   Cablu de alimentare

 
 
 
  

CITIŢI CU ATENŢIE INSTRUCŢIUNILE DE UTILIZARE ŞI DE ÎNTREŢINERE 
DIN ACEST MANUAL. 
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Pentru toţi cetăţenii Uniunii Europene 
Informaţii importante de mediu referitoare la acest produs 
Acest simbol afişat pe aparat sau pe ambalaj indică faptul că aruncarea acestui produs după 
încheierea perioadei sale de funcţionare poate afecta mediul înconjurător.  
Nu aruncaţi aparatul (sau eventualele baterii) laolaltă cu gunoiul menajer; predaţi-l unei firme 
specializate în vederea reciclării. Returnaţi aparatul la distribuitorul dvs. sau predaţi-l la un punct de 
reciclare din zona dvs. Respectaţi reglementările locale de mediu.  
Dacă aveţi nelămuriri în legătură cu reglementările privind eliminarea deşeurilor, contactaţi 
autorităţile locale. 

Siguranţă : Reguli generale pentru utilizarea în condiţii de siguranţă a staţiei 3 în 1. 
Pentru siguranţa dvs. respectaţi aceste instrucţiuni de siguranţă, care nu sunt în niciun caz exhaustive. Dat fiind că 
cerinţele în materie de siguranţă diferă în funcţie de zonă, consultaţi autorităţile locale pentru a asigura respectarea 
cerinţelor locale. 

 

 
MULTIMETRU DIGITAL 
LCD 3 ½ cu iluminare de fundal 
Indicare automată a polarităţii 
Tensiune DC de la 200 mV la 600 V în 5 
paşi  
Test rezistenţe 200 Ω până la 2 MΩ 
Test diodă, tranzistor şi continuitate 
Funcţie de memorare a datelor şi 
alarmă 
CAT I 600V 
CAT II 300V 

SURSĂ DE ALIMENTARE 
STABILIZATĂ 
Tensiune de ieşire selectabilă: 
3 –4,5 –6 –7,5 –9 –12 VDC 
Ieşire 1,5 A (2A vârf) 
Indicator led de supraîncărcare 
Cu comutator on/off de ieşire 
Ondulaţie foarte slabă 
Indicator led de alimentare 

STAŢIE DE LIPIRE 
Ciocan de lipit de joasă tensiune: 
24 V 
Element de încălzire din ceramică 
de 48 W cu senzor de temperatură 
Domeniu de temperatură: OFF – 
150 – 450 

o
C 

Posibilitate de sudare fără plumb 
 
 

   

 

PANOUL FRONTAL 

PARTEA DIN SPATE 

1. Conexiune la reţea (verificaţi dacă aparatul corespunde cu tensiunea AC locală) 
2. Întrerupător alimentare reţea, pentru alimentarea cu curent a staţiei de lipire şi 

sursei de alimentare 
3. Compartimentul bateriei multimetrului (pentru mai multe informaţii vedeţi 

capitolul referitor la multimetru) 
4. Element de răcire. Atenţie: această placă poate fi fierbinte! 
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MULTIMETRUL DIGITAL 
SIGURANŢĂ 
1. INFORMAŢII REFERITOARE LA SIGURANŢĂ 
Acest multimetru a fost conceput în conformitate cu norma IEC-1010. Această normă se referă la instrumentele de măsură 
electronice aparţinând uneia din categoriile de supratensiune (CAT II 300 V şi CAT I 600 V). 
Pentru a păstra multimetrul în bună stare de funcţionare şi pentru a asigura utilizarea sa în condiţii de siguranţă respectaţi în 
întregime instrucţiunile de siguranţă şi de utilizare.  
Pentru a avea garanţia îndeplinirii tuturor standardelor de siguranţă, trebuie să utilizaţi cablurile măsurători incluse în colet. 
Dacă este nevoie, înlocuiţi-le cu cabluri identice. 
 

2. SIMBOLURI DE SIGURANŢĂ 

 
Informaţii importante referitoare la siguranţă, consultaţi manualul de utilizare. 

 
Înlocuiţi siguranţa: tipul este menţionat în manual. 

 

ÎNTREŢINEREA  
 Înainte de a deschide carcasa deconectaţi întotdeauna cablurile măsurători de la toate circuitele aflate sub tensiune. 
 Evitaţi riscul de incendiu: la înlocuirea siguranţei (F 200 mA / 250 V, rapidă) respectaţi valorile nominale de tensiune şi de 

curent menţionate. 
 Nu utilizaţi aparatul decât dacă toate capacele sunt bine fixate în poziţie. 
 Nu utilizaţi substanţe abrazive sau solvenţi pe multimetru. Curăţaţi cu o cârpă umedă şi un detergent blând.  

 

ÎN TIMPUL UTILIZĂRII 
 Nu depăşiţi niciodată valorile limită de protecţie. Aceste valori sunt menţionate separat în specificaţiile tehnice pentru 

fiecare domeniu de măsurare.  
 Nu atingeţi bornele libere atunci când multimetrul este conectat la un circuit sub tensiune. 
 Nu utilizaţi niciodată multimetrul pe instalaţii de categoria I atunci când măsuraţi tensiuni care pot depăşi limita de 

siguranţă de 600 V. 
 Dacă tensiunea sau intensitatea curentului de măsurat sunt necunoscute, setaţi selectorul de domeniu la nivelul cel mai 

ridicat. 
 Deconectaţi cablurile măsurători de la circuitul testat înainte de a roti selectorul de domeniu pentru a trece la o altă funcţie. 
 De fiecare dată când efectuaţi măsurători la un televizor sau la o alimentare sincronizată ţineţi cont de faptul că orice şoc de 

tensiune de amplitudine mare în punctele de măsurare poate deteriora multimetrul. 
 Aveţi grijă ori de câte ori lucraţi cu tensiuni mai mari de 60 Vdc sau 30 Vac rms. Ţineţi întotdeauna degetele în spatele 

marcajele sondelor în timp ce măsuraţi.  
 Înainte de a conecta un tranzistor pentru testare verificaţi întotdeauna cablurile măsurători să nu fie sub tensiune.  
 Nu conectaţi componente la soclul hFE în timp ce cablurile măsurători sunt utilizate la efectuarea măsurătorilor de tensiune. 
 Nu efectuaţi niciodată măsurători de rezistenţă pe circuitele aflate sub tensiune. 

 

DESCRIERE 
Multimetru digital cu ecran 3 ½, pe bază de baterii, pentru măsurarea tensiunilor DC şi AC, curentului DC şi rezistenţei. Puteţi 
efectua de asemenea teste de continuitate, teste de diodă şi de tranzistor. 
 

PANOUL FRONTAL 
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DESCRIEREA PANOULUI DE COMANDĂ: 
1 Ecran cu iluminare de fundal (iluminarea de fundal se aprinde numai atunci când întregul aparat este pornit / ON din spate) 

3 ½ poziţii, 7 segmente, LCD: 15 mm. 
2 Selector rotativ 
Se utilizează pentru a selecta funcţiile şi domeniile dorite şi pentru a porni/opri multimetrul. 
3. Buton HOLD 
La apăsarea acestui buton afişajul va reţine ultima citire, iar simbolul „ ” va rămâne pe LCD până la o nouă apăsare a butonului. 
4. Mufă „10A” 
În acest conector introduceţi cablul de măsurători roşu pentru a măsura un curent de max. 10 A. 
5. Mufă „COM” 
Introduceţi cablul de măsurători negru (negativ). 

6. Mufă „V  mA” 
În acest conector introduceţi cablul de măsurători roşu (pozitiv) pentru a măsura tensiunea, rezistenţa şi curentul (mai puţin 10 
A). 
 

SPECIFICAŢII TEHNICE 
Aparatul funcţionează cu precizie maximă timp de un an de la calibrare. Condiţiile ideale sunt: o temperatură de 18 până la 28 

°
C 

(64 până la 82 
°
F) şi o umiditate relativă a aerului de maxim 80%. 

Tensiune maximă între borne şi împământare CAT I 600 V sau CAT II 300 V 
Protecţie suprasarcină F200 mA / 250V 
Alimentare  Baterie de 9 V 
Ecran  LCD, 1999 pixeli, 2-3 actualizări/sec.  
Metodă de măsurare Convertor A/D de integrare cu pantă dublă 
Indicator depăşire domeniu Ecranul arată numai cifra „1” 
Indicator polaritate „-” se afişează la polaritate negativă 
Temperatură de funcţionare 0 până la 40

o
C 

Temperatură de depozitare -10
o
C până la 50

o
C 

Indicator baterie descărcată „ ”se afişează pe ecran 
 
1. TENSIUNE DC 

Domeniu Rezoluţie Precizie 

200 Mv 100 µV ±0,5% din citire ± 2 digiţi 

2 V 1 mV ±0,5% din citire ± 2 digiţi 

20 V 10 mV ±0,5% din citire ± 2 digiţi 

200 V 100 mV ±0,5% din citire ± 2 digiţi 

600 V 1 V ±0,8% din citire ± 2 digiţi 

Protecţie la suprasarcină: 250 Vrms pentru domeniul 200 Mv şi 600 Vdc sau rms ac pentru celelalte domenii. 
 
2. CURENT DC 

Domeniu Rezoluţie Precizie 

200 µA 0,1 µA ±1% din citire ± 2 digiţi 

2 Ma 1 µA ±1% din citire ± 2 digiţi 

20 Ma 10 µA ±1% din citire ± 2 digiţi 

200 Ma 100 µA ±1,5% din citire ± 2 digiţi 

10 A 10 mA ±3% din citire ± 2 digiţi 

Protecţie la suprasarcină: siguranţă F 200 mA / 250 V (fără siguranţă pentru domeniul 10 A). 
 
3. TENSIUNE AC 

Domeniu Rezoluţie Precizie 

200 V 100 mV ±1,2% din citire ± 2 digiţi 

600 V 1 V ±1,2% din citire ± 2 digiţi 

Protecţie la suprasarcină: 600 Vdc sau rms ac pentru toate domeniile. 
Domeniu de frecvenţă: 40 Hz până la 400 Hz. Răspuns: mediu, calibrare în rms a undei sinusoidale. 
 
4. DIODĂ & CONTINUITATE 

Domeniu Descriere 

 

Dacă există continuitate (mai mică de 60 ) se declanşează alarma acustică 

 
Se afişează căderea de tensiune continuă a diodei 

 Protecţie la suprasarcină: 250Vdc sau rms ac. 
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5. REZISTENŢĂ 

Domeniu Rezoluţie Precizie 

200  0,1  ±0,8% din citire ± 2 digiţi 

2 k  1  ±0,8% din citire ± 2 digiţi 

20 k  10  ±0,8% din citire ± 2 digiţi 

200 k  100  ±0,8% din citire ± 2 digiţi 

2 M  1 k  ±1,0% din citire ± 2 digiţi 

Tensiune maximă în circuit deschis: 3,2V. 
Protecţie la suprasarcină: 250Vdc sau rms ac pentru toate domeniile. 
 
6. TESTUL TRANZISTORULUI (0-1000) 

Domeniu Domeniul testat Curentul test Tensiunea test 

NPN &PNP 0-1000 Ib = 10 µA Vcd = 3V 

 

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
1. MĂSURAREA TENSIUNII DC 

1. Conectaţi cablul de măsurători roşu la mufa „V mA” şi cablul de măsurători negru la mufa „COM”. 
2. Setaţi selectorul rotativ în poziţia DCV dorită. Dacă nu cunoaşteţi dinainte tensiunea de măsurat, setaţi selectorul de 

domeniu la nivelul cel mai ridicat şi apoi reduceţi treptat până la obţinerea rezoluţiei ideale. 
3. Conectaţi cablurile măsurători la circuitul de măsurat. 
4. Citiţi valoarea de tensiune şi polaritatea cablului roşu pe afişajul LCD. 

 
2. MĂSURAREA CURENTULUI DC 

1. Conectaţi cablul de măsurători roşu la mufa „V mA” şi cablul de măsurători negru la mufa „COM” (pentru măsurători 
între 200 mA şi 10 A mutaţi cablul roşu în mufa „10A”). 

2. Setaţi selectorul rotativ (DCA) în poziţia dorită.  
3. Conectaţi cablurile măsurători ÎN SERIE cu circuitul de măsurat. 
4. Citiţi valoarea de curent şi polaritatea cablului roşu pe afişajul LCD. 

 
3. MĂSURAREA TENSIUNII AC 

1. Conectaţi cablul de măsurători roşu la mufa „V mA” şi cablul de măsurători negru la mufa „COM”. 
2. Setaţi selectorul rotativ în poziţia ACV dorită.  
3. Conectaţi cablurile măsurători la circuitul de măsurat. 
4. Citiţi valoarea de tensiune pe ecranul LCD. 

 
4. REZISTENŢA 

1. Conectaţi cablul de măsurători roşu la mufa „V mA” şi cablul de măsurători negru la mufa „COM” (polaritatea cablului 
roşu este pozitivă „+”). 

2. Setaţi selectorul rotativ în poziţia domeniului „ ”.  
3. Conectaţi cablurile măsurători la rezistenţa de măsurat şi citiţi valoarea de pe ecranul LCD. 
4. Dacă rezistenţa măsurată este conectată la un circuit, întrerupeţi alimentarea şi descărcaţi toate condensatoarele 

înainte de a aplica sondele măsurători. 
 

5. TESTUL DIODEI 

1. Conectaţi cablul de măsurători roşu la mufa „V mA” şi pe cel negru la mufa „COM” (polaritatea cablului roşu este 
pozitivă „+”). 

2. Setaţi selectorul rotativ în poziţia „ ”.  
3. Conectaţi cablul de măsurători roşu la anodul diodei de testat şi cablul de măsurători negru la catodul diodei. Se va 

afişa căderea de tensiune continuă a diodei. În caz de conexiune inversă pe afişaj va apărea un „1”. 
 
6. TESTUL TRANZISTORULUI 

1. Setaţi selectorul rotativ în poziţia „hFE”. 
2. Determinaţi tipul tranzistorului de testat – NPN sau PNP – şi localizaţi emiţătorul, baza şi colectorul. Introduceţi 

cablurile în orificiile corespunzătoare ale soclului Hfe de pe panoul frontal. 
3. Citiţi valoarea hFE aproximativă obţinută în următoarele condiţii de testare: curent de bază de 10 µA şi Vce de 3 V. 

 
7. TESTUL ACUSTIC DE CONTINUITATE 

1. Conectaţi cablul de măsurători roşu la mufa „V mA” şi cablul de măsurători negru la mufa „COM” . 

2. Setaţi selectorul rotativ în poziţia „ ” .  
3. Conectaţi cablurile măsurători la două puncte ale circuitului de testat. Dacă există continuitate se va declanşa alarma 

acustică. 
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ÎNLOCUIREA BATERIEI & SIGURANŢEI 
Când se afişează simbolul „ ” trebuie să înlocuiţi bateria.  
Pentru a înlocui bateria trebuie doar să scoateţi şurubul de pe spatele carcasei şi să glisaţi afară compartimentul bateriei.  
Scoateţi bateria veche şi introduceţi una nouă. 

 Respectaţi întotdeauna polaritatea bateriei. 

  

 Dacă sare siguranţa va trebui să o înlocuiţi pentru ca aparatul să funcţioneze din nou. 
 
Pentru a înlocui siguranţa de protecţie (200mA / 250V) procedaţi după cum urmează: 

 
 
 
 
Pasul 1:  
Scoateţi compartimentul bateriei şi şuruburile de la bază (vedeţi figura) 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasul 2:  
Înlăturaţi cu totul baza aparatului. 
 
 
 
 
 
 
Pasul 3: 
Scoateţi prin glisare modulul de măsurare pentru a vă facilita accesul la 
compartimentul siguranţei. 
Înlocuiţi siguranţa cu una nouă de acelaşi tip, 200 mA / 250 V (rapidă) 
 
Pasul 4:  
Introduceţi la loc modulul de măsurare, puneţi la loc baza şi fixaţi-o cu şuruburile, apoi 
introduceţi la loc compartimentul bateriei. 

 
Aparatul este gata de utilizare. 

 
ATENŢIE 
Înainte de a deschide carcasa verificaţi cablurile măsurători să fie 
deconectate. Înainte de a utiliza multimetrul, nu uitaţi să închideţi 
carcasa şi să strângeţi bine şuruburile pentru a evita electrocutarea. 
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SURSA DE ALIMENTARE STABILIZATĂ 
 

INTRODUCERE 
Sursă de alimentare DC stabilizată, foarte precisă, cu tensiune de ieşire selectabilă: 3 V, 4,5 V, 6 V, 7,5 V, 9 V, 12 V. Curentul de 
ieşire maxim este de 1,5 A, iar curentul de vârf este de 2 A. 
 

PANOUL FRONTAL 

 
DESCRIEREA PANOULUI DE COMANDĂ: 
1. Întrerupător ON/OFF 
2. Indicator alimentare 
3. Mufă de ieşire (-) 
4. Mufă de ieşire (+) 
5. Buton rotativ 
6. Indicator led suprasarcină 
 

UTILIZARE 
Porniţi întrerupătorul principal de alimentare de pe spatele aparatului; indicatorul alimentare trebuie să se aprindă (2). 
Selectaţi tensiunea de ieşire cu ajutorul butonului rotativ (5). Conectaţi fişa pozitivă de intrare a dispozitivului dvs. la mufa (+) de 
ieşire (4) şi conectaţi fişa negativă de intrare la mufa (-) de ieşire (3). 
Pentru a conecta dispozitivul acţionaţi întrerupătorul ON/OFF (1). 
 

ATENŢIE 
Indicatorul led de suprasarcină se aprinde atunci când curentul de ieşire depăşeşte specificaţiile tehnice ale aparatului. 
Nu acţionaţi butonul rotativ (5) atâta timp cât aparatul este în stare de funcţionare. 
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STAŢIA DE LIPIRE 
 

INTRODUCERE 
Staţie de lipire cu temperatură reglabilă: un ansamblu sofisticat de circuite reglează temperatura între 150

o
C şi 450

o
C.  

Acest modul este o staţie de lipire de 48W cu senzor de temperatură încorporat în elementul de încălzire din ceramică. 
Alimentarea elementului de încălzire se face prin intermediul unui transformator de siguranţă de 24V, vârful de lipit fiind 
complet izolat de reţea.  
Graţie circuitelor electronice de comandă dispozitivele sensibile la sarcini statice nu vor mai fi afectate în timpul procesului de 
lipire. Vârful furnizat se compune dintr-un miez de cupru protejat de un înveliş din oţel. 
 

PANOUL FRONTAL 

 
 
 

DESCRIEREA PANOULUI DE COMANDĂ 
1. Cablu din cauciuc termorezistent 
2. Buton de reglaj al temperaturii 
3. Sertar cu burete 
4. Suport pentru ciocanul de lipit (fixat pe aparat) 
5. Vârf de lipit 
6. Suport pentru vârful de lipit 
7. Indicator led de încălzire 
8. Mâner 
9. Cauciuc antialunecare 
10. Element de încălzire cu senzor de temperatură încorporat 
11. Indicator led alimentare 
 

 

TEMPERATURA DE LUCRU 
Porniţi întregul aparat de la întrerupătorul principal din spate, indicatorul alimentare (11) trebuie să se aprindă. O temperatură 
bine aleasă este esenţială în vederea unei lipiri eficiente. Dacă temperatura este prea mică, aliajul de lipit nu este destul de fluid 
şi va avea drept rezultat o lipitură slabă. Dacă temperatura este prea mare, flux-ul din aliaj se evaporă, aliajul nu are destul timp 
să curgă normal şi poate deteriora componentele. Temperatura corectă împreună cu tehnica corectă de lipire vă garantează un 
rezultat bun. Cel mai utilizat aliaj de lipit se compune din 60% staniu (Sn) şi 40%plumb (Pb). Aliajul mai nou fără plumb se 
compune din 99,7% staniu (Sn) şi 0,3% cupru (Cu) sau 96% staniu (Sn) şi 4% argint (Ag). Dacă temperatura începe să crească, 
ledul încălzire (7) se aprinde şi clipeşte când se atinge temperatura presetată.  
 

Pentru lipiturile cu plumb se recomandă o temperatură a vârfului de circa 250 până la 350 
o
C. 

Pentru lipiturile fără plumb se recomandă o temperatură între 350 până la 400 
o
C. 

ÎNAINTE DE UTILIZARE INTRODUCEŢI SUPORTUL 

CIOCANULUI DE LIPIT ÎN BAZĂ ŞI FIXAŢI CU 

ŞURUBUL FURNIZAT 
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 Este bine să utilizaţi aliaj cu plumb pentru a repara lipiturile care conţin plumb. 

Dacă nu utilizaţi staţia de lipire o perioadă lungă de timp aveţi grijă să rotiţi butonul de reglaj al temperaturii în poziţia 
OFF. 

 

SFATURI 
 BURETELE TREBUIE SĂ RĂMÂNĂ ÎNTOTDEAUNA UD (numai cu apă). 
 Ştergeţi vârful de lipit înainte de utilizare şi păstraţi-l cositorit pe perioada când nu utilizaţi aparatul.  
 Utilizarea prelungită la temperaturi mari duce la uzarea prematură a vârfului. 
 Nu curăţaţi niciodată vârful cu pila sau cu materiale abrazive. 
 Urmele de coroziune de pe vârf se pot îndepărta cu o bucată de şmirghel foarte fin (600-800) sau cu alcool izopropilic. 

Încălziţi şi cositoriţi vârful imediat după curăţare. 
 Pentru a evita coroziunea scoateţi vârful şi curăţaţi-l după 20 de ore de utilizare (sau măcar o dată pe săptămână). 
 Nu utilizaţi flux-uri corozive sau care conţin clor. Flux-urile rășinoase sunt sigure. 

 

ÎNTREŢINEREA  
Lăsaţi vârful să se răcească înainte de a îl curăţa sau înlocui. Puteţi scoate vârful slăbind piuliţa de pe suportul pentru vârf. 
Curăţaţi apoi suportul suflând în el cu putere. Nu uitaţi să vă feriţi ochii! 
Puneţi vârful la loc şi strângeţi piuliţa. Ştergeţi restul ciocanului şi staţia de lipire cu o cârpă umedă. Nu utilizaţi solvenţi şi aveţi 
grijă să nu pătrundă niciun fel de lichide în carcasa aparatului.  
 

VÂRFURI DE SCHIMB (în funcţie de mărime) 
BITC10N1: rotund, 1,6mm BITC10N2: rotund, 0,2mm BITC10N3: oblic, 3,0mm BITC10N4: ascuţit&oblic, 2mm 

 
 
 

CIOCAN DE LIPIT DE SCHIMB 
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Declaraţie de conformitate 
 
 
 

Noi, 
 
 Velleman 
 Legen Heirweg 33 
 9890 Gavere 
Belgia 

 
 

în calitate de producător, declarăm că produsul 
 

STAŢIE DE LIPIT MULTIFUNCŢIONALĂ 3 ÎN 1 
 
 

dacă este utilizat conform instrucţiunilor care însoţesc aparatul este în conformitate cu directivele  
89/336/EEC-EMC 73/23 EEC 

şi 
 

EN 55022 Compatibilitate electromagnetică – Emisii (nivel CISPR22) 
IEC 61000 -4 Compatibilitate electromagnetică – Standard de imunitate generic EPT 
IEC 600065 Directiva 73/25/EC referitoare la tensiunile joase - Izolaţii 
IEC 1010-1 Cerinţe de siguranţă pentru echipamente electrice de măsurare, control şi laborator 
IEC 61326 Compatibilitate electromagnetică – Standard de imunitate general ESD 

 
 
 

Pentru producător  
 

Data: 03/06/2005 
 
 

 
Semnătura: 

 Nume: Stephan Santens 
R&D Manager 

  
 


