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Scopul produsului

Înainte de montarea și folosirea echipamen tului, vă 

rugăm să citiți în întregime conținutul acestor 

instrucțiuni. Parcurgerea instrucțiunilor vă va ajuta la 

evitarea cazurilor de pericol, erori sau nelămuriri.

Indicatorul de tensiune digital trifazic V3 este 

destinat pentru a controla tensiunea într-un circuit 

trifazat, precum şi  poate salva în memoria volatilă 

valorile maximă şi minimă de tensiune selectate la 

ultima resetare. 

Setul de livrare

Schema de conectare

Fazele de alimetare se stabilesc de incator şi 

conectează la dispozitiv, deoarece faza. Firul neutru 

se conectează la borna 4. 

Schema 1. 
Schema simplificată internă şi schema de conectare

Instalare

Voltmetru este prevăzut pentru a fi instalat în 

interiorul încăperilor. Riscul la umezeală şi grăsime 

pe locul unde se instalează trebuie să fie minim. 

La montare, temperatura mediului trebuie să fie în 

limitele de  –5...+45 °С.  

Voltmetru se montează într-o carcasă specială, 

care permite montarea  şi utilizarea în condiţii 

optime a acestuia. Carcasa trebuie să ofere posibili-

tatea de montare cu o lăţime de 35 mm (cremalieră 

DIN). Dispozitivul ocupă pe lăţime trei module 

standard a câte 18 mm.

Înălţimea de montare a dispozitivului trebuie să fie 

de la 0,5 până la 1,7 m faţă de nivelul pardoselii. 

Pentru protecţia omului contra scăpărilor de cu-

rent se instalează un dispozitiv de siguranţă pentru 

deconectare (DSD). 

Pentru instalarea dispozitivului este nevoie de:

—  a se fixa dispozitivul pe cremaliera de montare  

(DIN);

—  a trage firele; 

— a se face conexiunile conform cerinţelor pre-

zentului paşaport tehnic.

Bornele dispozitivului au fost calculate pentru 

fiecare fir în parte, cu secţiune transversală nu mai 
2mare 2,5 mm . Pentru a diminua оncărcarea 

mecanică asupra bornei, este de preferat utilizarea 

unui fir moale. A se curate capetele de fire cu 

8 ±0,5 mm. Capătul mai lung poate fi cauza unui 

scurt-circuit, iar capătul scurt — cauza pentru 

conectare necorespun-zătoare. Utilizaţi capetele 

cablurilor. Desfaceţi şuruburile bornelor şi 

introduceţi capătul curăţat al firului în bornă. 

Strвngeţi clema de  0,5 Н·m. O strângere mai slabă 

poate fi cauza unui contact mai slab şi la 

supraîncălzirea bornelor şi a firelor, strângerea 

exagerată poate fi cauza deteriorării bornelor şi a 

firelor. 

Firele se trag în borne cu ajutorul şurubelniţei cu 

vârful larg, însă nu mai mare de 3 mm.  Şurubelniţa 

cu vârful larg, nu mai mare de 3 mm, poate să cau-

zeze deteriorări mecanice asupra bornelor. Acest 

fapt poate duce la pierderea garanţiei.

Certificat de garanție și talon
Paşaport tehnic, instrucşiuni 

Cutia de ambalaj

1 buc.

1 buc.
1 buc.

1 buc.

Vizualizare tensiune 
maximă

Vizualizare tensiune 
minimă 

Meniu de funcționare

Pașaport
tehnic

Instrucțiuni pentru 
montare și exploatare

Low Voltage Directive 2014/35/EU 
EMC Directive 2014/30/EU 

Grad de protecţie conform 
GOST 14254
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№ 
p/p

Tensiune de alimentare

Masa

Dimensiuni

nu mai puţin de 100 V

nu mai mult de 420 V

0,14 kg ±10 %

Parametru Valoare

Date tehnice

80 × 90 × 54 mm

zerofaza faza faza



65 7

Exploatarea

La pornirea dispozitivului, se 

va afişa pe ecran valoarea ten-

siunii din reţea pe cele trei faze. 

Valoarea maximă şi minimă de tensiune 

salvate în memorie

Pentru a vizualiza valoare de 

tensiune salvată în memorie 

apăsaâi pe butonul de sus, pentru 

valoarea minimă – pe butonul de 

jos. Afişarea tensiunii maxime 

(minime) este însoţită de lumi-

narea punctelor situate în partea 

extremă dreaptă a ecranelor. 

Pentru a ieşi, apăsaţi scurt pe butonul din mijloc 

sau nu utilizaţi butonul timp de 5 secunde.

Când vă aflaţi în configurarea 

meniului de funcţionare sau vizualizaţi 

valoarea de tensiune salvată în

 memorie, atunci indicatorul se va lumina cu 

culoarea roşie. 

Pentru a naviga prin meniu folosiţi butonul din 

mijloc. Pentru a modifica parametrii folosiţi 

butoanele

 După 5 sec de la 

ultima apăsare a butoanelor volmentrul va reveni să 

indice tensiunea din reţea, indicatorul de lumină 

roşie se va stinge. 

Meniu de funcționare (tabel 1)

 «max» şi «min». Prima apăsare a 

butoanelor determină pâlpâitul parametrilor, 

următoarea apăsare – modificarea.
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Versiunea fimware

Apăsați 
de 2 ori

Corectaţi valoarea tensiunii

(correction «Cor»), dacă 

consideraţi că valoarea de 

pe ecranul voltmentrului şi 

modelul dvs. de dispozitiv 

nu corespund. 

setări 
din fabrică

0 V
 

Țineți apăsat
12 sec

Pentru 
vizualizare

Apăsați 
de 3 ori

setări 
din fabrică

Pentru a trece la corectarea fiecărei faze, folosiţi 
butonul din mijloc, a patra apăsare conduce la 
întoarcerea în meniul de funcţionare.

— Numărul fazei curente;

— Corectare exprimată în volţi.

dezactiv.

Atenție! Producătorul îsi rezervă dreptul de a introdu-
ce modificări în firmware cu scopul de a îmbunătăți 
caracteristicile dispozitivului.

Succesiunea fazelor
(phase interleave «Phi») 
 

Resetarea (reset) valorii 
de tensiune maximă şi 
minimă salvate în memorie

Apăsați 
1 dată

Dacă controlul fazelor este pornit, în cazul în 
care nu se respectă succesiunea fazelor, pe ecran 
se vor afişa alternativ succesiunea curentă a 
fazelor şi tensiunea lor.  

Succesiunea fazelor se determi-
nă tot timpul în raport cu faza L1. 

Pentru a reseta apăsaţi pe butonul «max» sau «min».

Marja de 
corecţie 
±20 V

 
Intrare prin 

butonul 
din mijloc

Setări 
din fabricăMeniu de funcționare NotăEcran

Таbel 1. Navigare meniu de funcționare

POSIBILE PROBLEME,

 CAUZE ŞI MODALITĂŢI DE REZOLVARE 

La pornirea dispozitivului pe ecran nu se 

afişează tensiunea. 

Cauza posibilă:  lipseşte tensiunea de alimetare 

care face legătura cu volmetrul.

Este necesar: să vă convingeţi că există tensiunea 

de alimentare.

În alte situaţii, adresaţi-vă Centrului de service.    
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Producător: DS Electronics SRL
Str. Severo-Syretskaya nr. 1 3, Kiev, Ucraina, cod poştal 04136–
e-mail: support@zubr.ua

www.zubr.ua

tel. +38 (044) 485-15-01

Măsuri de siguranţă

Pentru a nu suferi prejudicii sau a nu deteriora 
dispozitivul, a se citi cu atenţie  şi a se înţelege aceste 
instrucţiuni. 

Conectarea dispozitivului trebuie să se efectueze 
de către un electrician calificat.

Înainte de a începe montarea (demontarea) şi 
conectarea (deconectarea) dispozitivului a se decupla 
de la curentul electric şi de asemenea, acţionaţi în 
conformitate cu «Reguli de instalare a aparatelor 
electrice».

Obligatoriu pornirea, oprirea şi setarea dispo-
zitivului a se face cu mâinile uscate. 

A nu se cupla dispozitivul în reţea, în condiţiile în 
care este demontat. 

A nu se permite pătrunderea de grăsimi sau 
umezeală pe suprafaţa dispozitivului.

A nu se lăsa dispozitivul sub influenţa temperaturilor 
extreme  (mai mari de +45 °С sau mai mici de –5 °С) şi 
sub influenţa umidităţii ridicate.

A nu se încălzi dispozitivul folosindu-se modalităţi 
mecanice ieşite din comun,de exemplu prin lovire. 

A nu se curăţa dispozitivul cu produse chimice 
precum benzen şi solvenţi.

A nu se păstra sau a se folosi dispozitivul în locuri cu 
praf.

A nu se încerca desfacerea sau montarea 
dispozitivului cu forţele proprii.

A nu se depăşi limitele de curent şi de putere.

Pentru protecţie contra supratensiunii, datorate 
descărcărilor electrice, folosiţi dispozitive de protecţie 
contra fulgerului.

A se feri copii de  joaca cu acest dispozitiv conectat, 
este periculos.

A nu se arde şi a nu se arunca dispozitivul 
împreună cu deşeurile electrocasnice.

Utilizaţi dispozitivului în conformitate cu 
cerinţele legislaţiei în vigoare.

Transportul mărfii se efectuează în ambalaj, care 
asigură protecţia dispozitivului.

Dispozitivul este transportabil cu orice mijloace de 
transport (feroviar, maritim, auto, aerian).

Data fabricării este indicată pe verso.

În cazul în care apar anumite întrebări sau nu înţelegi 
o anumită informaţie, atunci vă rugăm să sunaţi la 
Service+un nostru, la numărul de telefon indicat mai 
jos. 
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