
Indicator digital
tensiune

2 3 4

Schema de conectare

Tensiunea de alimentare (100–420 V, 50 Hz)  se 

cuplează la bornele 1 şi 2, deoarece faza (L) se 

determină de indicator şi acesta se conectează la 

borna 2, iar firul neutru (N) — la borna 1.

 Indicator

Buton vizualizare 
tensiune maximă

Buton vizualizare 
valoare minimă 
tensiune 

Resetare valori tensiune 
memorare, minimă şi 
maximă, modificare  
valori indicator 

Scopul produsului

Înainte de montarea și folosirea echipamentului, vă 

rugăm să citiți în întregime conținutul acestor 

instrucțiuni. Parcurgerea instrucțiunilor vă va ajuta la 

evitarea cazurilor de pericol, erori sau nelămuriri.

Indicator digital de tensiune V1 destinat pentru a 

controla tensiunea într-un circuit monofazat, precum 

şi  poate salva în memoria volatilă valorile maximă şi 

minimă de tensiune. 

Atenție! Nu utilizați ZUBR pentru a proteja 

echipamentul care este alimentat de la rețea cu 

undă sinusoidală modificată, cu surse 

neîntrerupte de alimentare, tensiunea cărora la 

ieșire nu aparține sinusoidalei. Funcționarea 

continuă (mai mult de 5 minute) a unor surse de 

tensiune similare poate să afecta dispozitivul 

ZUBR și poate conduce la efectuarea de raparații 

care nu intră sub incidența garanției. 

Grad de protecţie conform 
GOST 14254

1

2

3

4

5 IP20

№ 
p/p

Conexiune nu mai mult de 2 16 mm

Tensiune de alimentare

Masa

Dimensiuni

nu mai puţin de 100 V
nu mai mult de 420 V

0,14 kg ±10 %

mm

Parametru Valoare

Date tehnice

Pa aport tehnic, instruc iuni ş ş

Setul de livrare

ZUBR V1

Cutia de ambalaj

1 buc.

1 buc.

1 buc.

1 buc.

Schema 1. 
Schema simplificată internă şi schema de conectare

Pașaport
tehnic

Instrucțiuni pentru 
montare și exploatare

Instalare

Dispozitivul este prevăzut pentru a fi instalat în 

interiorul încăperilor. Riscul la umezeală şi grăsime 

pe locul unde se instalează trebuie să fie minim. La 

instalare în baie, wc, bucătărie, piscină, dispozitivul 

trebuie să fie instalat în carcasă, cu grad de  

protecţie nu mai mic de IP55, conform cerinţelor 

standardului GOST 14254 (protecţie parţială 

împotriva prafului şi protecţie stropire din orice 

direcţie).  

La montare, temperatura mediului trebuie să fie în 

limitele de  –5...+45 °С.  

Dispozitivul se montează într-o carcasă specială, 

care permite montarea  şi utilizarea în condiţii 

optime a acestuia. Carcasa trebuie să ofere 

posibilitatea 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 instalarea dispozitivului este nevoie de:

—  a se fixa dispozitivul pe cremaliera de montare  

(DIN);

—  a trage firele; 

— a se face conexiunile conform cerinţelor 

prezentului paşaport tehnic.

Bornele dispozitivului au fost calculate pentru 

fiecare fir în parte, cu secţiune transversală nu mai 
2mare 16 mm . Pentru a diminua оncărcarea 

mecanică asupra bornei, este de preferat utilizarea 

unui fir moale. A se curate capetele de fire cu 

10 ±0,5 mm. Capătul mai lung poate fi cauza unui 

scurt-circuit, iar capătul scurt — cauza pentru 

conectare necorespunzătoare. Utilizaţi capetele 

cablurilor. Desfaceţi şuruburile bornelor şi 

introduceţi capătul curăţat al firului în  bornă. 

Strвngeţi clema de  2,4 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 6 mm.  

Şurubelniţa cu vârful larg, nu mai mare de 6 mm, 

poate să cauzeze deteriorări mecanice asupra 

bornelor. Acest fapt poate duce la pierderea 

garanţiei.  

V1

Certificat de garanție și talon

zero faza
N

~ 100–420 V

V1

1 2 3

afișare 
diagramă 
și putere
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Low Voltage Directive 2014/35/EU 
EMC Directive 2014/30/EU 
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Modificarea valorilor pe ecran 

(ajustare)

Dacă consideraţi că indicatorii ZUBR V1 şi dispo-

zitivul mostră pe care îl aveţi nu corespund, atunci 

valorile indicate se pot corecta. 

Pentru acest lucru este necesar 

să intraţi în meniu prinicpal 

apăsând pe butonul din mijloc timp 

de 10 s până la afişarea pe ecran a 

mesajului «ПоП».  Luând degetul 

de pe buton, veţi observa că 

valoarea pâplâie şi este posibilă 

modificarea valorii folosindu-se 

butoanele «max» pentru mărirea 

valorii sau  «min» pentru micşora-

rea valorilor.  

Valorile pot fi modificate cu  ±20 V. După 3 s de la 

ultima apăsare, pe ecran va fi afişată valoarea 

modificată.

POSIBILE PROBLEME, CAUZE ŞI 

MODALITĂŢI DE REZOLVARE 

Dacă la pornire, nu se aprinde ecranul 

Cauză posibilă:  lipseşte tensiunea de 

alimentare la bornele 1 şi 2 .

Este necesar: a vă convinge că există 

tensiune de alimentare.  

7

Exploatarea

Pornirea

La pornirea dispozitivului, se 

va afişa pe ecran valoarea 

tensiunii din reţea pe cele trei 

faze.  

Tensiunea maximă

Pentru a vizualiza valoarea 

maximă de tensiune salvată 

pentru faze, atunci apăsaţi pe 

butonul superior. 

Afişarea valorii maxime de tensiune  va fi însoţită 

de pâlpâitul unei lumini verzi pe ecran. După  3 s de 

la ultima apăsare pe butoane, dispozitivul va afişa 

din nou valoarea tensiunii din reţea iar lumina verde 

va dispărea de pe ecran.

Valoarea minimă de tensiune

Pentru a vuzualiza valoarea 

minimă care a fost salvată, 

apăsaţi pe butonul de jos.

 Afişarea valorii minime de tensiune se va face 

împreună cu luminarea verde a ecranului. După 3 s 

de la ultima apăsare pe butoane, dispozitivul va afişa 

din nou valoarea tensiunii în reţea iar culoarea verde 

se va stinge.

Resetare valorilor de tensiune minimă şi 

maximă

Prin apăsarea scurtă a buto-

nului din mijloc, pe ecran va 

apărea mesajul «СБР»  şi se va 

aprinde pe ecran culoarea verde. 

La luarea degetului de pe buton, dipozitivul va 

şterge din memorie toate valoarile de tensiune 

salvate. 

După 3 s De la ultima apăsare pe butoane, 

dispozitivul va indica din nou valoarea tensiunii din 

reţea iar culoarea verde va dispărea de pe ecran.

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 
dispozitivului 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.

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
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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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