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Pos : 3 /TD /Überschriften/2. Sicherheit und U mwelt  @ 0\mod_1173774719351_79.doc @ 292 @ 1 
 

2 Siguranţă  şi protecţia mediului 
Pos: 4 /TD /Überschriften/2.1 Zu di esem Dokument @ 0\mod_1173775252351_79.doc  @ 346 @ 2 
 

2.1. Despre acest document 
Pos: 5 /TD /Sicherheit und U mwelt/Zu di esem Dokument/Ver wendung (Standar d) @ 0\mod_1173775068554_79.doc @ 337 @ 5 
 

Utilizare 

> Vă rugăm să citiţi cu atenţie acest document şi să vă 
familiarizaţi cu produsul înainte de a-l utiliza. Acordaţi atenţie 
sporită instrucţiunilor privind siguranţa şi avertismentelor pentru 
a preveni rănirile şi deteriorarea produselor.  

> Păstraţi acest document la îndemână pentru a-l consulta atunci 
când este cazul.  

> Înmânaţi acest document oricărui alt utilizator al produsului. 
Pos: 6 /TD /Sicherheit und U mwelt/Zu di esem Dokument/Symbole und Schr eibkonv. [Standard] @ 0\mod_1174982140622_79.doc @ 515 @ 5 
 

Simboluri şi standarde de scriere 
 

Reprezentare  Explicaţie  

 
Avertisment, nivel de risc conform cuvântului 
de semnalizare: 

Avertizare! Se pot produce răniri grave. 

Atenţie! Se pot produce răniri uşoare sau 
deteriorarea echipamentului. 

> Aplicaţi măsurile de precauţie specificate. 

 
Notă: informaţii de bază sau detaliate. 

1. ...

2. ... 

Acţiune: mai mulţi paşi, trebuie respectată 
ordinea. 

> ... Acţiune: un pas sau un pas opţional. 

- ... Rezultatul unei acţiuni. 

Menu Elemente ale instrumentului, afişajul 
instrumentului sau interfaţa programului. 

[OK] Tastele de control ale instrumentului sau 
butoanele interfeţei programului.  

... | ... Funcţii/căi în meniu. 

“...” Exemple de intrări. 
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Pos : 7 /TD /Überschriften/2.2 Sicher hei t gewährl eisten @ 0\mod_1173780783960_79.doc @ 366 @ 2 
 

2.2. Asigurarea siguranţei 
Pos: 8 /TD /Sicherheit und U mwelt/Sicher heit  gewährl eisten/Produkt besti mmungsgemäß ver wenden @ 0\mod_1173781261848_79.doc @ 386 @  
 

> Operaţi produsul în mod corespunzător, conform destinaţiei 
sale şi în parametrii specificaţi în datele tehnice. Nu utilizaţi 
forţa. 

Pos: 9 /TD /Sicherheit und U mwelt/Sicher heit  gewährl eisten/testo 477/Epil eptischer Anfall @ 4\mod_1249047250843_79.doc @ 46948 @  
 
 

 

 AVERTIZARE 

Pericol de rănire! 

> Utilizarea stroboscoapelor poate declanşa crize de epilepsie 
persoanelor susceptibile de acestea. 

 

 
Pos : 10 /TD/Sicher heit  und U mwelt/Sicherheit g ewährleis ten/tes to 477/Beobachtete Maschi ne @ 4\mod_1249047460506_79.doc  @ 46979 @  
 

 

 AVERTIZARE 

Pericol de rănire! 

> Nu atingeţi aparatele/obiectele observate.  
 
Pos : 11 /TD/Sicher heit  und U mwelt/Sicherheit g ewährleis ten/tes to 477/Augenverletzung @ 4\mod_1251376140864_79.doc @ 47593 @  
 

 

 AVERTIZARE 

Pericol de rănire! 

> Nu priviţi în fasciculul LED şi nu îndreptaţi fasciculul către 
oameni sau animale. 

> Nu îndreptaţi niciodată fasciculul LED către oglinzi sau alte 
suprafeţe reflectorizante. Fasciculul deviat necontrolat se poate 
îndrepta către oameni sau animale.  

 
 
Pos : 12 /TD/Sicher heit  und U mwelt/Sicherheit g ewährleis ten/tes to 477/Stromschlag @ 4\mod_1249047102854_79.doc @ 46917 @  
 
 
 

 

 ATENŢIE 

Pierderea garanţiei! 

> Nu deschideţi instrumentul. Nu există componente în interiorul 
instrumentului ce pot fi reparate de utilizator. 

 

 
Pos : 13 /TD/Sicher heit  und U mwelt/Sicherheit g ewährleis ten/tes to 477/Batterien @ 4\mod_1253086170962_79.doc @ 50403 @  
 

 

 ATENŢIE 

 

Deteriorarea echipamentului! 

> Dacă instrumentul nu este folosit pentru o perioadă mai lungă 
de timp, scoateţi toate bateriile/acumulatorii din instrument. 
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Pos: 14 /TD/Ü berschrif ten/2.3 U mwelt schützen @ 0\mod_1173780843645_79.doc  @ 375 @ 2 
 

2.3. Protecţia mediului 
Pos: 15.1 /TD/Sicher heit  und U mwel t/U mwelt schützen/Akkus /Batterien entsorgen @ 0\mod_1175693637007_79.doc  @ 619 @  
 

> Eliminaţi bateriile consumate/acumulatorii defecţi conform 
legislaţiei în vigoare. 

Pos: 15.2 /TD/Sicher heit  und U mwel t/U mwelt schützen/Pr odukt entsorgen @ 0\mod_1173780307072_79.doc @ 357 @  
 

> La sfârşitul duratei de viaţă, trimiteţi produsul la un centru de 
colectare separată a dispozitivelor electrice şi electronice 
(conform directivelor locale) sau returnaţi produsul la Testo 
pentru debarasare.  

Pos: 16 /TD/--- Seitenwechsel --- @ 0\mod_1173774430601_0.doc @ 283 @  
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Pos : 17 /TD/Ü berschrif ten/3. Leistungsbeschr eibung @ 0\mod_1173774791554_79.doc @ 301 @ 1 
 

3 Specificaţii 
Pos: 18 /TD/Leistungsbeschr eibung/Verwendung/testo 477 @ 4 \mod_1249031406678_79.doc @ 46665 @ 2 
 

3.1. Utilizare 
testo 477 poate fi utilizat în multe domenii din industrie, cercetare şi 
dezvoltare, laboratoare şi universităţi. 

În mod normal, testo 477 este utilizat atunci când se doreşte 
expunerea cu încetinitorul a obiectelor cu mişcare rapidă. În acest 
caz, puteţi analiza mişcarea acestora rapid şi fără probleme, puteţi 
verifica proceduri corespunzătoare şi să determinaţi sursele 
nedorite de vibraţii etc.  

De asemenea, puteţi folosi testo 477 pentru a “îngheţa” în mod 
aparent mişcarea unui obiect. Fără a fi în contact cu obiectul, puteţi 
determina cu precizie viteza de rotaţie sau frecvenţa schimbărilor 
de direcţie. 

În comparaţie cu alte stroboscoape portabile, acest stroboscop cu 
LED-uri poate fi operat cu o singură mână.  

Utilizări obişnuite/aplicaţii: 

• Linii de asamblare de mare viteză, sisteme de alimentare, 
sisteme de umplere etc. 

• Prese şi războaie de ţesut 

• Motoare, ventilatoare, pompe şi turbine 

• Instrumente de calibrare şi testare 

• Monitorizarea laboratoarelor şi infrastructurilor de cercetare 
Pos: 19 /TD/Leistungsbeschr eibung/Liefer umfang/Liefer umfang 477 @ 4\mod_1249033000565_79.doc @ 46696 @ 2 
 

3.2. Furnitură 
testo 477 se livrează împreună cu următoarele accesorii: 

• Stroboscopul cu LED-uri testo 477 

• Cablu cu conector pentru semnale de declanşare externe 

• Cutie 

• Manual de instrucţiuni 

• Certificat de calibrare din fabrică 

• 6 baterii (AA) 
Pos: 20 /TD/Leistungsbeschr eibung/Technische D aten/Technische Daten 477 @ 4\mod_1249041732539_79.doc @ 46854 @ 2 
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3.3. Date tehnice 
 

Parametri generali 

Clasa de protecţie IP 65 

Domeniul de frecvenţe 30 – 300.000 FPM (flash-uri pe  minut) 

Ecran LCD, cu mai multe linii 

Precizie 0,02% (+/- 1 digit) 

Rezoluţie +/- 0,1 (de la 30 la 999 FPM) 

+/- 1 (de la 1.000 la 300.000 FPM) 

Parametri de iluminare intermitentă (flash) 

Durată flash ajustabilă  

Intensitate flash 2.200 Lux la 6.000 FPM / 30 cm 

Culoare flash 5.000 – 8.300 K 

Alimentare 

Sursa de alimentare 3 baterii AA sau 3 acumulatori NiMH (AA) 

Autonomia (în 
funcţie de setări) 

Acumulator NiMH : aprox. 11 ore la 6.000 
FPM 

Baterii: aprox. 5 ore la 6.000 FPM 

Carcasă 

Material Aluminiu 

Dimensiuni 191 x 82 x 60 mm 

Masă aprox. 400 g (cu baterii) 

Condiţii ambientale 

Temperatura de la 0 la 45 °C 

Umiditate Clasă de protecţie IP 65 

Intrare semnal de declanşare (trigger input) 

Principiu Optocuplor 

Nivel minim < 1 V 

Nivel de la 3 la 32 V (semnal de tensiune tip 
rectangular), NPN+PNP 

Durată minimă puls 50 s 

Protecţie tensiune 
inversă 

Da 
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Declanşare semnal ieşire (trigger output) 

Principiu Iesire tranzistor cu protectie de scurtcircuit 
si supratensiune 

Nivel  NPN, max. 32 V 

Durată puls ajustabilă 

Putere maximă 50 mA 

Protecţie tensiune 
inversă 

Da 

Garanţie 

Perioada de garanţie 2 ani 

Condiţii de garanţie Consultaţi site-ul www.testo.ro 

# 
Pos : 21 /TD/Ü berschrif ten/4. Produktbeschr eibung @ 0\mod_1173774846679_79.doc @ 310 @ 1 
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4 Descrierea produsului 
Pos: 22 /TD/Produktbeschr eibung/Ü bersicht/Ü bersicht 477 @ 4\mod_1249033237734_79.doc @ 46727 @ 2 
 

4.1. Prezentare generală 
 

 
 

1 ecranul LCD afişează secvenţa de iluminare (flash-uri pe minut 
= FPM). Pentru diferiţi parametri care pot fi afişaţi pe ecran, a 
se vedea Opţiuni de setare (pagina Error! Bookmark not 
defined.). 

2 Pornit/oprit. 

3 Butonul mode. Acest buton este folosit pentru comutarea între 
diferite opţiuni de setare şi moduri de operare, a se vedea 
Opţiuni de setare (pagina Error! Bookmark not defined.). 

4-7Controlul secvenţei de iluminare. Viteza cu care secvenţa de 
iluminare se schimbă este controlată prin durata de timp pentru 
care este apăsat butonul. 

• 4: Creşte valoarea selectată curentă. Accelerează dacă 
butonul rămâne apăsat. 

• 5: Dublează valoarea selectată curentă. Accelerează dacă 
butonul rămâne apăsat. 
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• 6: Înjumătăţeşte valoarea selectată curentă. Accelerează 
dacă butonul rămâne apăsat. 

• 7: Reduce valoarea selectată curentă. Accelerează dacă 
butonul rămâne apăsat. 

8 Mufa pentru intrarea semnalului de declanşare este folosită 
dacă este utilizat un declanşator extern pentru controlul 
secvenţei de iluminare (de ex. un senzor de viteză de rotaţie). 

Pos: 23 /TD/Produktbeschr eibung/Statusanzeigen 477 @ 4\mod_1249563194258_79.doc @ 47253 @ 2 
 

4.2. Afişaje de stare 
 

Următoarele afişaje de stare pot să apară în linia din josul 
ecranului: 

• LOBAT: acest mesaj se afişează dacă acumulatorii  trebuie 

din nou reîncărcaţi sau bateriile trebuie schimbate. 

• INT: acest mesaj se afişează când frecvenţa de iluminare 

este generată de instrument. Unităţile sunt afişate standard 
în FPM. 

• EXT: acest mesaj se afişează la comutarea pe un semnal 

extern de declanşare. Unităţile sunt afişate standard în 
1/min (rotaţii pe minut). 

• RANGE: acest mesaj se afişează când semnalul extern de 
declanşare produce o frecvenţă de iluminare prea mare.  

Pos: 24 /TD/Ü berschrif ten/5. Erste Schritte @ 0\mod_1173774895039_79.doc  @ 319 @ 1 
 

5 Primii paşi 
Pos: 25 /TD/Ü berschrif ten/5.1 Inbetriebnahme @ 0\mod_1185342823812_79.doc @ 1885 @ 2 
 

5.1. Punerea în funcţiune 
Pos: 26 /TD/Erste Schrit te/testo 477/Batterien einl egen @ 4\mod_1249037621082_79.doc  @ 46759 @ 3 
 

5.1.1. Introducerea bateriilor/acumulatorilor 
 

 
Operaţi şi depozitaţi instrumentul numai cu capacul 
compartimentului pentru baterii montat. 

Dacă instrumentul nu este folosit pentru o perioadă mai 
lungă de timp, scoateţi toate bateriile/acumulatorii din 
instrument.   

Bateriile/acumulatorii incomplet încărcate reduc timpul de 
operare. 

 
 
 

1. Deşurubaţi şuruburile de la baza instrumentului.  

2 Îndepărtaţi capacul compartimentului pentru baterii.  

3. Introduceţi bateriile (AA)/acumulatorii NiMH (AA) (respectaţi 
polaritatea!) 

4. Închideţi capacul compartimentului pentru baterii. 

5. Înşurubaţi şuruburile. 
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Pos: 27 /TD/Erste Schrit te/testo 477/Ger ät ei nschalten @ 4\mod_1249038795222_79.doc  @ 46823 @ 3 
 

5.1.2. Pornirea instrumentului 

✓ Bateriile/acumulatorii sunt montaţi. 

1. Îndreptaţi testo 477către obiectul în mişcare. 

2 Apăsaţi ( ) pentru aprox. 3 sec. 

- Se efectuează un test de afişare. 

- testo 477 iluminează afişând valoarea setată din fabrică. 

3. Apăsaţi butoanele [] [], [ ] sau [–] pentru a stabili 

secvenţa de iluminare pentru care obiectul pare că stă nemişcat 
(când secvenţa de iluminare are o valoare apropiată de 
frecvenţa de mişcare, obiectul pare că se mişcă mai încet). 

- Valoarea este afişată pe ecranul LCD.  
Unitatea: "iluminări pe minut (FPM)" = rpm. 

> Pentru a obţine unitatea  "iluminări pe secundă" = 1/s = Hz: 
a se vedea Opţiuni de setare (pagina Error! Bookmark not 
defined.). 

 

 
Imaginile nemişcate ale obiectului nu apar doar când 
frecvenţa de mişcare este atinsă, ci şi când se atinge un 
multiplu sau o fracţie din frecvenţa de mişcare.  

Mai multe informaţii despre încetinirea vizuală a mişcării 
unui obiect precum şi despre utilizarea instrumentului testo 
477 ca un contor de rotaţii pot fi găsite în Instrucţiuni de 
utilizare a instrumentului pentru funcţiile speciale (pagina 
20). 

 
 
 
Pos : 28 /TD/Produkt ver wenden/testo 477/Trigger kabel anschließen @ 4\mod_1249463514430_79.doc  @ 47214 @ 3 
 

5.1.3. Conectarea cablului declanşatorului 
 

ATENŢIE 

Deteriorarea echipamentului! 

> Nu declanşaţi instrumentul cu semnale mai mari de 300,000 
FPM. 

 

 

 
Pentru conexiunea semnalului de declanşare folosiţi numai 
materiale originale de la producător. 

Intrarea semnalului de declanşare este proiectată pentru a nu avea 
potenţial. Intrarea fără potenţial este potrivită pentru semnale PNP 
şi NPN.  

1. Îndepărtaţi capacul de protecţie de pe mufa declanşatorului. 

2. Introduceţi conectorul cablului declanşatorului în mufa 
declanşatorului. 

3. Înşurubaţi conectorul cablului declanşatorului.
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 Conectaţi cablul declanşatorului conform diagramei terminalului 

Diagrama terminalului 

 
 

 
 

 
 

 
Instrumentul trebuie comutat manual între semnalele de 
declanşare intern şi extern, a se vedea Semnalul de 
declanşare intern/extern (pagina 15). 

 
Pos: 29 /TD/Ü berschrif ten/6. Produkt ver wenden @ 0\mod_1173774928554_79.doc @ 328 @ 1 
 

6 Utilizarea produsului 
Pos: 30 /TD/Ü berschrif ten/6.1 Eins tell ungen vor nehmen @ 0\mod_1184584321421_79.doc @ 1863 @ 2 
 

6.1. Efectuarea setărilor 
Pos: 31 /TD/Produkt ver wenden/testo 477/Eins tell ungen vor nehmen @ 4\mod_1249460650835_79.doc @ 47183 @ 3333 
 

✓ Instrumentul este pornit. 

1. Apăsaţi [M]. 

> Este afişată  opţiunea de setare (de ex. Hz) (pentru setări, a se 
vedea următoarea secţiune, Opţiuni de setare). 

2.  Setaţi valoarea cu [] [] [ ] sau [–] şi confirmaţi intrarea 

cu [M]. 
 
 

- Instrumentul trece la următoarea opţiune de setare. 

 
Un parametru setat diferit de setările din fabrică iluminează 
intermitent pe durata operării. 

3. Repetaţi paşii 1-2 până când s-au efectuat setările dorite. 

4. Apăsaţi [ ]. 

- Instrumentul trece înapoi în modul de măsurare. 
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6.1.1. Opţiuni de setare 
 

 
 

 Pentru afişaje de stare a se vedea Afişaje de stare (pagina 
Error! Bookmark not defined.). 

 

 
Toate opţiunile de setare de pe ecran sunt afişate în 
imagine.  

Numerele corespund ordinii în care se succed prin 
apăsarea butonului [M]. 

 
 

 
Un parametru setat diferit de setările din fabrică luminează 
intermitent pe durata operării. 

 

1 Hz: Frecvenţa mişcării pe secundă (iluminări pe secundă).  

2 PULS μs: Durată iluminare (în microsecunde). 

3 PULS deg: Durată iluminare (în grade). 

4 DELAY ms: Setarea timpului de întârziere (în milisecunde) 
dintre semnalul de declanşare extern sau intern şi iluminare. 

5 PHASE deg: Setarea defazajului (în grade, în funcţie de 

frecvenţă) dintre semnalul de declanşare extern sau intern şi 
iluminare. 

6 DIV (numai cu semnal de declanşare extern): Divizorul pulsului, 
valoare max. 255. 

7 OPT (numai cu semnal de declanşare extern): Selectarea 

muchiei semnalului de declanşare. Cu această opţiune se 
poate defini polaritatea semnalului de declanşare 

• 0 = muchie pozitivă 

• 1 = muchie negativă 



 

  15 

6.1.2. Resetarea la setările din fabrică 

✓ Instrumentul este ponit. 

1. Apăsaţi [M] + [–]. 

- Instrumentul este resetat la setările din fabrică. 

- Instrumentul trece înapoi în Modul de Măsurare.  

6.1.3. Blocarea tastelor 

✓ Instrumentul este ponit. 

1. Apăsaţi [ ] + [–]. 

- Se activează blocarea tastelor. 

2. Apăsaţi [ ] + [–]. 

- Se dezactivează blocarea tastelor. 

6.1.4. Semnalul de declanşare intern/extern 
 

 
Instrumentul este setat din fabrică pe semnal de declanşare 
intern.  

 

✓ Instrumentul este ponit. 

✓ Când se comută pe un semnal de declanşare extern: Cablul 

declanşatorului este conectat, a se vedea Conectarea cablului 
declanşatorului (pagina 12). 

1. Apăsaţi [M] + [ ]. 

- Instrumentul comută de pe semnal de declanşare intern pe 
semnal de declanşare extern. 

- Afişajul de stare EXT apare pe ecran şi unitatea trece pe 1/min. 

2. Apăsaţi [M] + [ ]. 

- Instrumentul comută de pe semnal de declanşare extern pe 
semnal de declanşare intern. 

- Afişajul de stare INT apare pe ecran şi unitatea trece pe FPM. 
Pos: 32 /TD/Ü berschrif ten/Anwendungshi nweise 477 @ 4\mod_1251901467301_79.doc @ 48178 @ 1 
 

7 Informaţii privind aplicaţiile 
Pos: 33 /TD/Produkt ver wenden/testo 477/allgemei ne Anwendungshi nweise 477 @ 4 \mod_1251878000012_79.doc  @ 48147 @ 23333 
 

7.1. Informaţii privind aplicaţiile generale 

7.1.1. Încetinirea mişcării 
Aşa cum s-a prezentat, principala utilizare a testo 477 este să 
încetinească sau să “îngheţe” mişcarea aparentă a obiectelor în 
mişcare. Aceasta vă permite să le analizaţi performanţele cu 
uşurinţă şi în siguranţă pe durata funcţionării. 
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Pentru a face ca un obiect să se mişte aparent cu încetinitorul, 
trebuie să îl iluminaţi intermitent cu o rată uşor deasupra sau uşor 
sub viteza sa efectivă (sau orice armonică a vitezei sale aşa cum 
se prezintă mai jos). Utilizaţi simplu cele patru butoane până când 
obţineţi mişcarea aparentă dorită.   

Idei ajutătoare: 

Viteza cu care obiectul pare că se mişcă poate fi determinată prin 
scăderea ratei de iluminare din rata efectivă a obiectului. 

Exemplu: 

Dacă un obiect se roteşte cu 1.000 de RPM şi îl iluminaţi 
intermitent  cu o rată de 1.005 iluminări pe minut (FPM), obiectul va 
părea că se mişcă cu o rată de 5 RPM. 

Viteza = Rata efectivă – Rata iluminărilor 

= 1.000 PRM – 1.005 PRM 

= 5 RPM 

7.1.2. Direcţia aparentă a mişcării 
Direcţia (în sensul acelor de ceasornic vs. în sens invers acelor de 
ceasornic sau înainte vs. înapoi) în care obiectul pare că se mişcă 
este determinată de rata iluminărilor, direcţia efectivă de mişcare a 
obiectului şi orientarea fasciculului stroboscopului pe obiect. 

Exemplu: să presupunem că doriţi să încetiniţi vizibil mişcarea unui 
ventilator care se roteşte în sensul acelor de ceasornic cu 1.000 de 
RPM. 

Cazul 1: Dacă staţi în faţa acestuia şi îl iluminaţi cu o rată de 1.005 
iluminări pe minut (FPM), obiectul va părea că se mişcă cu o rată 
de 5 RPM în sens invers acelor de ceasornic.  

Cazul 2: Dacă staţi în faţa acestuia şi îl iluminaţi cu o rată de 995 
iluminări pe minut (FPM), va părea că se mişcă cu o rată de 5 RPM 
în sensul acelor de ceasornic. 

Cazul 3: Dacă staţi în spatele acestuia şi îl iluminaţi cu o rată de 
1.005 iluminări pe minut (FPM), va părea că se mişcă cu o rată de 
5 RPM în sensul acelor de ceasornic.  

Cazul 4: Dacă staţi în spatele acestuia şi îl iluminaţi cu o rată de 
995 iluminări pe minut (FPM), obiectul va părea că se mişcă cu o 
rată de 5 RPM în sens invers acelor de ceasornic.  

7.1.3. Armonicele 
Dacă creşteţi în mod continuu rata de iluminare în timp ce iluminaţi 
un obiect, poate părea că acesta s-a oprit, încetineşte, 
accelerează, merge înainte, se opreşte din nou, merge înapoi, 
formează imagini multiple, etc.   
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Exemplu: Să presupunem că doriţi să încetiniţi mişcarea 
ventilatorului folosit în exemplul precedent, dar doriţi să fie mai 
luminos. 

Tehnica: pornind de la 1.000 de FPM, creşteţi încet rata de 
iluminare. La 1.500 FPM imaginea va părea că îngheaţă din nou. 
Continuaţi să măriţi rata. 

Imaginea va părea că îngheaţă din nou la 3.000 de FPM. La 
această rată ventilatorul va apărea mai luminos. Acum puteţi folosi 
cele patru butoane pentru a varia rata deasupra şi sub 3.000 pentru 
a face ca ventilatorul să pară că se mişcă în cele două sensuri, în 
sensul acelor de ceasornic şi în sens invers acelor de ceasornic. 

Idei ajutătoare: 

• Imaginile armonice apar atât pentru multipli întregi cât şi pentru 
fracţii din rata efectivă a obiectului. De exemplu, un ventilator 
care se roteşte cu 1.000 de RPM va părea oprit la multipli 
întregi ca 2.000 (2x), 3.000 (3x), 4.000 (4x) etc., precum şi 
pentru rate fracţionale de 500 (1/2x), 750 (3/4x) şi 1.500 (1 
1/2x), etc. 

• Unele imagini armonice sunt “singulare” în aparenţă în timp ce 
altele sunt “multiple”. Aceast fenomen devine important dacă 
doriţi să determinaţi rata efectivă a obiectului aşa cum se 
prezintă în capitolul Determinarea RPM efective ale unui obiect.  

7.1.4. Determinarea RPM reale ale unui obiect 
testo 477 poate fi utilizat ca un tahometru digital pentru a determina 
RPM efective şi/sau rata mişcării rectilinii alternative a unui obiect. 
Aceasta se realizează prin “îngheţarea” vizuală a mişcării obiectului 
şi citirea valorii de pe ecranul LCD. Precum în cazul tuturor 
stroboscoapelor, trebuie să verificaţi dacă această imagine 
îngheţată nu este o armonică a ratei efective a obiectului.  

Idei ajutătoare: 

• Cunoaşterea dinainte a ratei aproximative a obiectului vă 
asigură un punct de pornire folositor.  

• Dacă obiectul are o formă uniformă, precum un ventilator cu 
mai multe palete sau un arbore de motor, trebuie să realizaţi un 
semn de identificare (folosind vopsea sau bandă adezivă 
reflectorizantă sau echivalent) pentru a distinge orientarea 
acestuia.   

• O imagine singulară se obţine dacă viteza de rotaţie setată 
pentru instrument corespunde vitezei de rotaţie a obiectului sau 
dacă a fost setat pentru instrument un divizor intreg (1/2,1/3, …) 
al vitezei obiectului. 
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Exemplul 1 (necesită marcaj): 

Acest exemplu vă arată de ce sunt importante semnele de 
marcare. Să presupunem că doriţi să determinaţi RPM efectivă a 
acestui ventilator. Singura informaţie pe care o aveţi este că viteza 
sa este mai mică de 3.500 de RPM. Dacă reduceţi treptat rata de 
iluminare începând de la 3.500 de RPM, apar următoarele imagini 
“îngheţate”.  

 

Nr. 
imagine.:  

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

Rată 
iluminări: 

3.300 2.200 1.650 1.320 

Nr. 
imagine: 

5 6 7 8 

 

  

 

 

Rată 
iluminări: 

1.100 825 733,3 550 

 

Care este rata efectivă a ventilatorului? Imaginile 1, 3, 5, 6 şi 8 sunt 
toate  “îngheţate”, aşa că rata poate fi luată ca 3.300, 1.650, 1.100, 
825 şi 550.  

Care este corectă? 

Pentru a determina viteza efectivă a ventilatorului se adaugă un 
semn pe una din palete şi testul este efectuat din nou. 
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Nr. 
imagine.:  

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

Rată 
iluminări: 

3,300 2,200 1,650 1,320 

Nr. 
imagine: 

5 6 7 8 

 

  

 

 

Rată 
iluminări: 

1,100 825 733.3 550 

Folosind semnul de orientare, este clar că imaginile care apar la 
3.300, 1.650 şi 825 de RPM sunt imagini armonice multiple. În 
fiecare din aceste cazuri, apar trei semne de identificare. Pe de altă 
parte, imagini singulare apar la 1.100 şi din nou la 550. 

Prima imagine singulară cu numai un semn de reflexie apare dacă 
s-a setat pe instrument 1.100 rpm, o alta apare la 550. Vă rugăm 
să vă amintiţi că o imagine singulară apare dacă viteza de rotaţie 
setată pentru instrument corespunde vitezei de rotaţie a obiectului 
sau dacă a fost setat pentru instrument un divizor intreg (1/2, 1/3, 
…) al vitezei obiectului. Astfel, viteza de rotaţie reală este 1.100 
rpm. Dacă instrumentul este setat pe 550 rpm, numai una din două 
rotaţii va fi iluminată. 

Exemplu 2 (nu necesită marcaj): 

Acest exemplu ilustrează cum se poate determina viteza efectivă a 
unui obiect fără utilizarea unui semn de orientare, cu condiţia ca 
obiectul să aibă o formă corespunzătoare. 

Se presupune că se cunoaşte faptul că viteza acestei came este 
mai mică de 7.000 RPM. Deoarece are o formă inconfundabilă, nu 
este nevoie de un semn de identificare. Pe măsură ce rata de 
iluminare scade de la 7.000, apar următoarele imagini armonice: 
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Nr. imagine:  1 2 3 4 

 

 

Rată 
iluminare: 

6.000 4.000 3.000 1.500 

Imaginile armonice la 6.000 şi 4.000 de RPM nu sunt singulare, ci 
dublă şi cvadruplă. O imagine singulară apare la 3.000 şi din nou la 
1.500 de RPM. Viteza de rotaţie efectivă este de 3.000 de rpm.  

Pos: 34 /TD/Ü berschrif ten/x.x. Spezi elle Anwendungshi nweise 477 @ 4\mod_1249399750136_79.doc  @ 47113 @ 2 
 

7.2. Instrucţiuni de utilizare a instrumentului 
pentru funcţiile speciale 

Pos: 35 /TD/Produkt ver wenden/testo 477/Anwendungshinweis 477 @ 4\mod_1249399957795_79.doc @ 47145 @ 55555 
 

PULS μs/PULS deg 

Durata iluminării. Cu această funcţie se poate seta durata 
iluminării. Astfel influenţaţi strălucirea şi focalizarea obiectului 
observat. Această setare se poate realiza fie în mod absolut 
(microsecunde) sau în mod relativ (grade). 

DELAY ms 

Setarea timpului de întârziere dintre semnalul de declanşare şi 
iluminare (în milisecunde). Un timp de întârziere fix dintre semnalul 
de declanşare şi iluminare se poate stabili folosind această valoare.  

Exemplu: Semnalul de declanşare extern este generat la o poziţie 
care este în faţa punctului de observare dorit (= poziţia de iluminare 
a stroboscopului). În acest caz, stroboscopul conectat va ilumina în 
mod normal prea devreme. Cu DELAY ms se poate stabili valoarea 
cu care iluminarea ar trebui întârziată.  

PHASE deg 

Setarea defazajului (în grade, relativ la frecvenţă) între semnalul de 
declanşare şi iluminare. Cu această valoare se poate stabili un 
unghi fix între semnalul de declanşare şi iluminare. 

Exemplu: Semnalul de declanşare extern este generat la o poziţie 
care este în faţa punctului de observare dorit (= poziţia de iluminare 
a stroboscopului). În acest caz, stroboscopul conectat va ilumina în 
mod normal prea devreme. Cu PHASE deg se poate stabili 
întârzierea astfel ca stroboscopul să ilumineze la o poziţie defazată 
cu unghiul setat. Această setare este independentă de viteza de 
rotaţie curentă. Cu această setare, o iluminare a stroboscopului 
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poate fi declanşată la poziţia dorită chiar şi în condiţiile unei 
fluctuaţii a vitezei de rotaţie sau atunci când sistemul porneşte. 

DIV (divizorul pulsului) 

Această funcţie este activă numai cu un semnal de declanşare 
extern. Cu divizorul pulsului poate fi stabilită o valoare x. Semnalul 
de declanşare extern va fi divizat cu această valoare. 

Exemplu: Un declanşator extern (de ex. sensor pentru viteză de 
rotaţie) care scanează o roată dinţată furnizează semnal pentru 
fiecare dinte. Cu valoarea DIV = 10, se declanşează o iluminare 
numai la fiecare al 10-lea semnal. 

OPT 

Selecţia muchiei pentru semnalul de declanşare. 0 = muchia 
pozitivă, 1 = muchia negativă. Cu această opţiune poate fi definită 
polaritatea semnalului de declanşare. 

Pos: 36 /TD/Ü berschrif ten/7. Produkt i nstand halten @ 0\mod_1173789831362_79.doc  @ 397 @ 1 
 

8 Întreţinerea produsului 
Pos: 37 /TD/Produkt i nstand halten/testo 477/Batterien wechsel n @ 4 \mod_1249038428877_79.doc  @ 46791 @ 2 
 

8.1. Schimbarea bateriilor/acumulatorilor 
 

 
Operaţi şi depozitaţi instrumentul numai cu capacul 
compartimentului pentru baterii montat. 

Dacă instrumentul nu este folosit pentru o perioadă mai 
lungă de timp, scoateţi toate bateriile/acumulatorii din 
instrument.   

Bateriile/acumulatorii incomplet încărcate reduc timpul de 
operare. 

 
 
 

1.   Deşurubaţi şuruburile de la baza instrumentului.  

3 Îndepărtaţi capacul compartimentului pentru baterii.  

3.   Îndepărtaţi bateriile/acumulatorii. 

4. Introduceţi bateriile (AA)/acumulatorii NiMH (AA) (respectaţi 
polaritatea!) 

5. Închideţi capacul compartimentului pentru baterii. 

6. Înşurubaţi şuruburile. 
Pos: 38 /TD/Produkt i nstand halten/Gerät rei nigen @ 0\mod_1180083446579_79.doc @ 1748 @ 5 
 

Curăţarea instrumentului 

>  Atunci când carcasa instrumentului este murdară, curăţaţi-o cu 
o cârpă umedă.  

Nu folosiţi agenţi de curăţare agresivi sau solvenţi! Pot fi folosiţi 
agenţi de curăţare slabi de uz casnic şi soluţii de săpun. 

 
=== Ende der Liste für Textmar ke Inhalt ===  
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