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تامالع شیامن و یمقر 3/4و 3ماقرا شیامن اب       رگشیامن )1( 

.دوش هعجارم یسیلگنا یامنهار هب رتشیب تاعالطا بسک تهج

:ینمیا تاصخشم-3  

LCD تامالع شیامن و یمقر 3/4و 3ماقرا شیامن اب       رگشیامن )1( 

درکلمع باختنا دیلک )2( 

:هنیمز سپ رون هدننک لاعف دیلک-رادقم هدنرادهگن دیلک )3( 
 تـیعضو زا هاـگتسد ،هـیناث کی زا شـیب تدم هب دـیلک نیا ندرـشف اب 

 هــگن .ددرگ یمرب یداع تیـعضو هب و  دوش یم جراخ رادقم نتشادهـگن

 .دـنک یم نشور ار هـنیمز سپ رون هـیناث 2 زا شیب تدم هب دیلک نـتشاد

.دنک یم شوماخ ار رون نیا دیلک نیا ددجم ندرشف

هدافتسا چـییوس نیا زا اه جنر و اهدرکلمع باخـتنا تهج :نادرگ چییوس )4( 

.دوش یم       

هاگتسد یاهیدورو )5( 

:یربراک نیح هظحالم دروم تاکن-4  

 درادناـتسا یاهبورپ زا هداـفتسا طیارش رد اهنت یرـیگ هزادنا هاگتسد نیا

 تاصخشم اب بورپ اب ارنآ بورپ یبارخ تروصرد .تسا نمیا هاگتسد هارمه

.دینک ضیوعت هباشم ینف

:4-1

:4-5

:4-4

:4-3

 ششوپ ندادرارق لحم رد زا لبق ،یکیرتکلا کوش رطخ زا یریگشیپ تهج4-2:

.دینکن هدافتسا نآ زا هاگتسد

 حیـحص لحم و جنر یور نادرگ چییوس هک دوش تقد تست عورش زا شیپ

.دریگ رارق
 هب یدورو یاهلانگیس ،هاگتسد هب بیسآ و یکیرتکلا کوش زا زارتحا تهج

.دنور رتارف هدش نییعت زاجم هدودحم زا یتسیاب یمن هاگتسد

 هیذغت عباـنم اهنآ رد هک یتارادم ای و نویزیولت تارادم یور رب راک ماـگنه

 تابجوم دناوت یم هک یلامتحا یاهسلاپ زا یتسیاب ،دراد دوجو گنیچییوس

.درک زارتحا ،دروآ مهارف ار هاگتسد هب بیسآ
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:هاگتسد یلک رورم-1  
 ،لمح تـیلباق ،کیراب  رهاظ زا تسـترابع رتم یتلوم  نیا صخاش یاهـیگژیو

 یمقر 3/4و 3شیامن هحفص زا هدافتسا  .نآ طوقسدض یگژیو و رادیاپ درکلمع

 .دهد یم ار ریداقم تحار ندناوخ هزاجا ربراک هب ،رتم یلیم 15 رتکاراک عافترا اب

 و صاخ لاتیـجید هب  گولانآ لدبم یاه یس یآ زا هدافتسا فطل هب نیـنچمه

 ییاراـک و بوخرایسب یدرکلمع هاگــتسد نیا ،دولروا تظاـفح تارادم دوجو

 نـیا .دهد یم هئارا لمح لباق یریگ هزادنا هاگتسد کی ناونعب ار ییالاب رایسب 

 ،سناکرف ،تیفرظ ،تمواقم ،          نایرج ،          ژاتلو شجـنس تهج هاگتسد

.دراد دربراک یگتسویپ تست و روتسیزنارت تست ،دوید تست
 AC/DC AC/DC

:هاگتسد لیامش-2  

(1)

(2)

(4)

(5)

(3)

:هاگتسد یلک رورم-1  
 ،لمح تـیلباق ،کیراب  رهاظ زا تسـترابع رتم یتلوم  نیا صخاش یاهـیگژیو

 یمقر 3/4و 3شیامن هحفص زا هدافتسا  .نآ طوقسدض یگژیو و رادیاپ درکلمع

 .دهد یم ار ریداقم تحار ندناوخ هزاجا ربراک هب ،رتم یلیم 15 رتکاراک عافترا اب

 و صاخ لاتیـجید هب  گولانآ لدبم یاه یس یآ زا هدافتسا فطل هب نیـنچمه

 ییاراـک و بوخرایسب یدرکلمع هاگــتسد نیا ،دولروا تظاـفح تارادم دوجو

 نـیا .دهد یم هئارا لمح لباق یریگ هزادنا هاگتسد کی ناونعب ار ییالاب رایسب 

 ،سناکرف ،تیفرظ ،تمواقم ،          نایرج ،          ژاتلو شجـنس تهج هاگتسد

.دراد دربراک یگتسویپ تست و روتسیزنارت تست ،دوید تست
 AC/DC AC/DC

:هاگتسد لیامش-2  

(1)

(2)

(4)

(5)

(3)

1
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range Function
Built-in buzzer will sound if resistance is lover than 50Ω

6

سناکرف-6-7  

range resolution Accuracy
4kHz 1Hz ± (0.5% of rdg + 15 digits)
40kHz 10Hz ± (0.5% of rdg +1 5 digits)
400kHz 100Hz ± (0.5% of rdg +1 5 digits)
4MHz 1kHz ± (0.5% of rdg + 15 digits)
20MHz 10kHz ± (0.5% of rdg +1 5 digits)

رادقم ای رثوم رادقم 250    یازا هب دولروا تظافح - VDC

)       تست(روتسیزنارت تست-6-8   hFE

range Test Range Test Current / voltage
NPN & PNP 0-1000 Ib=10μ A / Vce=2.4V

دوید تست-6-9  

range resolution Function

1mV Display: read approximate
forward voltage of diode

رثوم رادقم 250    یازا هب دولروا تظافح -

0/5      :یبیرقت      دراوروف نایرج -

1/5   :یبیرقت     سوکعم ژاتلو -

V

DCmA

DCV

یگتسویپ تست-6-10  

250V   رثوم رادقم یازا هب دولروا تظافح -

0/5    :زابرادم ژاتلو - V
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range Resolution accuracy
400Ω 0.1Ω ± (1.8% of rdg +23 digits)
4kΩ 1Ω ± (1.8% of rdg +18 digits)

40kΩ 10Ω ± (1.8% of rdg +18 digits)
400kΩ 100Ω ± (1.8% of rdg +18digits)
4MΩ 1kΩ ± (1.8% of rdg +18 digits)

40MΩ 10kΩ ± (2.0% of rdg + 20 digits)

5

AC یاهنایرج-6-4  

range Resolution accuracy
400μ A 0.1μA ± (1.8% of rdg +20 digits)

4000μ A 1μA ± (2.0% of rdg + 20 digits)
40mA 10μA ± (1.3% of rdg +20 digits)
400mA 100μA ± (1.8% of rdg + 20 digits)

4A 1mA ± (2.0% of rdg +20 digits)
10A 10mA ± (3.0% of rdg +20 digits)

 250   /500      :زویف رب ینتبم دولروا تظافح -

 هیناث 10 تدم هب 10   .دنرادن زویف رب ینتبم تظافح 10   و 4   یاهجنر :هجوت -

.تسا لمحت لباق    

400    یلا 40     :یسناکرف جنر -

یسونیس جوم             بسحرب هدش هربیلاک ،       رادقم : خساپ -

V mA

AAA

HzHz

rmsaverage

تمواقم-6-5  

250   رثوم رادقم یازا هب دولروا تظافح - V

ینزاخ تیفرظ-6-6  

range Resolution accuracy
40nF 0.01nF ± (3.5% of rdg +30 digits)

400nF 0.1nF ± (3.0% of rdg +2 5 digits)
4μF 1nF ± (3.0% of rdg +2 5 digits)
40μF 10nF ± (3.0% of rdg +2 5 digits)

100μF 100nF ± (3.0% of rdg +25 digits)
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DC یاهژاتلو-6-1  

range resolution accuracy
400mV 0.1mV ± (0.8% of rdg + 7 digit )

4V 1mV ± (0.8% of rdg +7 digits)
40V 10mV ± (0.8% of rdg +7 digits)
400V 100mV ± (0.8% of rdg +7 digits)
1000V 1V ± (1.5% of rdg +10 digits)

10        : یدورو سنادپما -

رگید یاهجنر یارب 1000   و 400     جنر یازا هب 250    : دولروا تظافح -
MΩ

V mV V

AC یاهژاتلو-6-2  

range resolution accuracy
4V 1mV ± (1.2% of rdg + 15 digits)
40V 10mV ± (1.2% of rdg +15 digits)
400V 100mV ± (1.2% of rdg + 15 digits)
750V 1V ± (2.5% of rdg +1 5 digits)

750  و 400   یاهجنر یارب 100      یلا 40    ، 400      یلا 40     : سناکرف جنر -

یسونیس جوم             بسحرب هدش هربیلاک ،       رادقم : خساپ -
kHzV

rmsaverage

HzkHz HzV

-
range Resolution accuracy

400μ A 0.1μA ± (1.5% of rdg +15 digits)
4000μ A 1μA ± (1.5% of rdg + 15 digits)

40mA 10μA ± (1.0% of rdg +1 2 digits)
400mA 100μA ± (1.5% of rdg +1 2 digits)

4A 1mA ± (1.8% of rdg +1 2 digits)
10A 10mA ± (3.0% of rdg + 15 digits)

V 250   /500      :زویف رب ینتبم دولروا تظافح - mA

 هیناث 10 تدم هب 10   .دنرادن زویف رب ینتبم تظافح 10   و 4   یاهجنر :هجوت -

.تسا لمحت لباق    
AAA

DCیاهنایرج-6-3  
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.دوشن هداد رییغت نادرگ چییوس تیعضو ،یریگ هزادنا نیح4-6:

 مزال تادیهمت      تلو 30 و      تلو 60 زا رتالاب یاهژاتلو یریگ هزادنا نیح4-7:

.دیروآ لمع هب ار یکیرتکلا کوش زا یریگشیپ تهج
DCAC

 ناـسکی ینف تاـصخشم اب زوـیف اب ارنآ هاگتسد زوـیف نتخوس تروصرد4-8:

.دینک ضیوعت

 یور ار نادرگ چییوس هاگتسد زا هدافتسا زا سپ ،یرتاب رمع شیازفا تهج4-9:

.دیهدرارق شوماخ تیعضو

 جراخ ار هاگتسد یرتاب ،دوش یمن هداـفتسا ینالوط تدم هب هاگتسد زا رگا4-10:

.دوشن هاگتسد هب بیسآ بجوم نآ یتشن ات دییامن

:هاگتسد یمومع تاصخشم-5  
.دشاب یم           تلو 600 ،یدورو یاهلانیمرت نیب زاجم ژاتلو رثکادح5-1: CAT III

شیامن هحفص یور      شیامن :جنر هدودحم زا نتفر رتارف شیامن5-2: OL

یفنم هتیرالپ کیتاموتا شیامن5-3:
 :یرتاب ژاتلو شهاک شیامن5-4:
)مقر 3/4و3(3999 :رگشیامن مقر رثکادح5-5:
)جنروتا( کیتاموتا جنر رییغت تیلباق5-6:
)   5  20( 250   /500     :زویف رب ینتبم تظافح5-7: xΦ V mA

)        ( یتلو 9 یباتک یرتاب ددع کی :ناوت عبنم5-8: 6F22

)فآرواپوتا( کیتاموتا ندش شوماخ تیلباق5-9:
)%85 ریز یبسن تبوطر( 40    یلا 0    یراک یامد5-10: °C°C

)%85 ریز یبسن تبوطر( 50    یلا -10    یزاس هریخذ یامد5-11: °C°C

)%70ریز یبسن تبوطر( 23  5    هدش یتناراگ تقد ییامد هدودحم5-12: °C±

143x  75  32  :هاگتسد داعبا5-13: x

gr 200    :یرتاب مامضنا هب یبیرقت نزو5-14:

:تست یاه هدودحم-6  
 خـیراـت زا  هدافتسا لاسـکی تدم هب ،تمـسق نیا رد هدـش هئارا یاه تـقد

 ربـتعم %70 یبـسن تبوطر اب 28    یلا 18    یامد رد و هاگتسد نویساربـیلاک

.دنتسه
°C°C
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 طیارش دوجو تهج هب ،)زابرادم تیعضو( تسا عطق یدورو هکیماگنه (3):

.دوش یم هداد شیامن      دامن جنر زا نتفر رتارف OL

 نینچمه و هیذغت عبانم یمامت عطق زا رادم رد تمواقم تست ماگنه رد (4):

.دییامن لصاح نانیمطا اهنزاخ یمامت ندوب ژراشد

ینزاخ تیفرظ یریگ هزادنا-7-6  
.ددرگ لصو         یدورو هب زمرق بورپ و        یدورو هب یکشم بورپ :7-6-1COM

.دریگ رارق        تیعضو یور نادرگ چییوس :7-6-2

 نانـیمطا نآ ندوب ژراشد زا تست دروم نزاخ هب اهـبورپ لصو زا لبق

.دینک لصاح
:7-6-3

.دیناوخب ار تیفرظ ریداقم شیامن هحفص یور زا دیناوت یم نونکا :7-6-4

سناکرف یریگ هزادنا-7-7  
.ددرگ لصو       یدورو هب زمرق بورپ و        یدورو هب یکشم بورپ :7-7-1COM

.دریگ رارق        تیعضو یور نادرگ چییوس :7-7-2

.دینک لصو رظن دروم ناملا رسود ای عبنم رسود هب ار اهبورپ :7-7-3
.دیناوخب ار سناکرف ریداقم شیامن هحفص یور زا دیناوت یم نونکا :7-7-4

Hz

Hz

روتسیزنارت تست-7-8  
.دریگ رارق         تیعضو یور نادرگ چییوس :7-8-1hFE

 ،رتیما هاگنآ .دینک صخشم         ای        زا معا ار روتسیزنارت عون ادتبا

 چـییوس یالاب تمسق رد عقاو         یدورو ذفانم هب ار روتکلک و سیب

.دینک دراو نادرگ

:7-8-2
hFE

PNPNPN

 10     سیب نایرج لامعا طیارش رد ار        یبیرقت رادقم دیناوتیم نونکا

.دیناوخب 2/4    رتیما-روتکلک ژاتلو و
:7-8-3hFEµA

V

دوید تست-7-9  
ددرگ لـصو       یدورو هب زمرـق بورپ و        یدورو هب یکشم بورپ7-9-1:

.)تسا تبثم گنر زمرق بورپ هتیرالپ(
COM
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.دنوش لصتم اهناملا اب یرس تروصب اهبورپ :7-4-3

 زمرق بورپ هتیرالپ .دیناوخب شیامن هحفص زا ار ریداقم دیناوت یم نونکا

.دوش یم هدید شیامن هحفص یور گنر
:7-4-4

:هجوت    

 لبق ،تسا هتخانشان تست دروم جنر هک یماگنه ،یلک نوناق کی ساسارب(1):

 رارق نکمم جنر نیرتالاب یور نادرگ چـییوس یتسیاب یم تست عورش زا

.دریگ
 عوقو یانعم هب ،دوش یم هدید شیامن هحفص یور      دامن اهنت هکیماگنه(2):

 باخـتنا ار رتالاب جنر یتسیاب یم و تسا )جنرروا( جنر زا جورخ طـیارش

.دومن

OL

 و 400       ،      یدورو نایرج رـثکادح هک تسانعم نیدب        تمالـع (3):

 بـجوم رتالاب یاهـنایرج و دشاب یم 10    ،10   یدورو نایرج رـثکادح

 زوـیف اب هدش تظاـفح 10   نایرج هک اـجنآ زا .ددرگ یم زویف نـتخوس

 ندش مرگ زا زارتحا تهج یتسیاب یم هطوبرم یریگ هزادنا نامز ،تسین

.دشاب هیناث کی زا رتهاتوک ،هاگتسد یلخاد تارادم

mAmA

AA

A

تمواقم یریگ هزادنا-7-5  

.ددرگ لصو             یدورو هب زمرق بورپ و        یدورو هب یکشم بورپ :7-5-1COMV Ω mA

.دریگ رارق     تیعضو یور نادرگ چییوس :7-5-2

.دندرگ لصو شجنس دروم تمواقم رسود هب اهبورپ :7-5-3

.تسا تمواقم ریداقم تـئارق هدامآ شیامن هحفص نونکا :7-5-4

Ω

:هجوت    

 طیارش رد هک تسانعم نیدب ،دیآ یم رد شیامن هب      دامن هک یماگنه(1):

.دوش باختنا رتالاب جنر یتسیاب یم و میا هتفرگ رارق جنر زا نتفر رتارف

 هئارا تهج تسا نکـمم هاگتسد ،1       یالاب یاهتمواقم شجنس تهج(2):

.دشاب هتشاد زاین نامز هیناث دنچ هب رادیاپ ریداقم

OL

MΩ

تمواقم یریگ هزادنا-7-5  
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 طایتحا یکیرتـکلا کوش زا زارتحا تهج ،الاب یاهژاتلو یریگ هزادنا رد(4):

.دریذپ تروص یرتشیب

8

AC ژاتلو یریگ هزادنا-7-3  

.ددرگ لصو             یدورو هب زمرق بورپ و        یدورو هب یکشم بورپ :7-3-1COMV Ω mA

.دریگ رارق           تیعضو یور نادرگ چییوس :7-3-2

.دندرگ لصو شجنس دروم ناملا ای عبنم رسود هب اهبورپ :7-3-3

.تسا تـئارق هدامآ شیامن هحفص نونکا :7-3-4

:هجوت    

 لبق ،تسا هتخانشان تست دروم جنر هک یماگنه ،یلک نوناق کی ساسارب(1):

 رارق نکمم جنر نیرتالاب یور نادرگ چـییوس یتسیاب یم تست عورش زا

.دریگ
 عوقو یانعم هب ،دوش یم هدید شیامن هحفص یور      دامن اهنت هکیماگنه(2):

 باخـتنا ار رتالاب جنر یتسیاب یم و تسا )جنرروا( جنر زا جورخ طـیارش

.دومن

OL

 هاگــتسد یور        دامن اب هک ییاهــتیدودحم زا نتفر رتارف تروـصرد(3):

 درکراــک ناکما ،750        ژاتلو تیدودـحم هلمج زا ،هدش هداد شـیامن

.تسه زین هاگتسد هب ندیسر بیسآ لامتحا نکیل دراد دوجو هاگتسد

V ac

V

 طایتحا یکیرتـکلا کوش زا زارتحا تهج ،الاب یاهژاـتلو یریگ هزادنا رد(4):

.دریذپ تروص یرتشیب

DCوAC یاهنایرج یریگ هزادنا-7-4  

 بورپ ،400      ات یاهنایرج شجنس تهج و        یدورو هب یکشم بورپ

 ات یاهنایرج شجنس تهج نینچمه .ددرگ لصو             یدورو هب زمرق

 .ددرگ لصو 10   یدورو هب زمرق بورپ ،10    دحرس

:7-4-1COM

V Ω mA

mA

AA

 نیا رد .دـیهد رارق    ایو       ای     بولـطم جنر یور ار نادرگ چـییوس

 تهج .دوش یم رهاظ شیامن هحفص یور     نایرج تست تمالع ماگنه

.دیراشفب ار              همکد     نایرج تست

:7-4-2µAmAA

DC

ACSELECT
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:هدافتسا یاهلمعلاروتسد-7  

 یور          دامن ،دشاب رتمک تلو 9 زا یرتاب ژاتلو رگا .دوش کچ یرتاب

 تقد ظفح تـهج هک تسانعم نیدب هک دوش یم رهاـظ شیامن هحفص

.دوش ضیوعت یتسیاب یم یرتاب هاگتسد

:7-1-1

هدافتسا زا لبق تاظحالم-7-1  

  ینایرج و یژاـتلو هدودحم هدنهد ناشن بورپ یدورو یور        تمالع

.تسا یدورو نآ زاجم
:7-1-2

 هطوبرم جنر یور یتسیاب یم نادرگ چییوس یریگ هزادنا عورش زا لبق

.دشاب
:7-1-3

DC ژاتلو یریگ هزادنا-7-2  

.ددرگ لصو             یدورو هب زمرق بورپ و        یدورو هب یکشم بورپ :7-2-1COMV Ω mA

.دریگ رارق           تیعضو یور نادرگ چییوس :7-2-2V

.دندرگ لصو شجنس دروم ناملا رسود هب اهبورپ :7-2-3

 تبسن گنر زمرق بورپ هتیرالپ .تسا تـئارق هدامآ شیامن هحفص نونکا

 لباق شیاـمن هحفص یور ،شـجنس دروم ژاتلو هارمه هب یکشم بورپ هب

.تسا ندناوخ

:7-2-4

:هجوت    

 لبق ،تسا هتخانشان تست دروم جنر هک یماگنه ،یلک نوناق کی ساسارب(1):

 رارق نکمم جنر نیرتالاب یور نادرگ چـییوس یتسیاب یم تست عورش زا

.دریگ
 عوقو یانعم هب ،دوش یم هدید شیامن هحفص یور      دامن اهنت هکیماگنه(2):

 باخـتنا ار رتالاب جنر یتسیاب یم و تسا )جنرروا( جنر زا جورخ طـیارش

.دومن

OL

 هاگــتسد یور        دامن اب هک ییاهـتیدودحم زا نتفر رتارف تروصرد(3):

 درکراـک ناکما ،1000         ژاتلو تیدودـحم هلمج زا ،هدش هداد شیامن

.تسه زین هاگتسد هب ندیسر بیسآ لامتحا نکیل دراد دوجو هاگتسد

V DC
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ناوت پملک ،نایرج پملک ،رتم یتلوم

یپملک و یا هلیم رتست ترا

تلوولیک 5 و تلوولیک 1 رگیم

نژیوومرت نیبرود ،بای یتشن پملک

رتموکات ،حنسداب ،یرزیل رتم ،رتم سکول

ساسح یوزارت ،جنسرابغ ،جنس تبوطر
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 تاصخـشم اب عون اب ارنآ ،بورپ یداه نتفرگ رارق ضرـعم رد تروص رد

.دینک ضیوعت هباشم ینف
:8-3

 هدنیوش یمک رادقم و کانمن هچراپ کی زا اهنت هاگتسد ندرک زیمت تهج

 هدافتسا هاگـتسد یوشتسش یارب ییایمیش داوم زا زگره .دینک هدافتسا

.دینکن

:8-4

 هتسب زونه نآ یاه چیپ و تسا زاب هاگتسد تشپ ششوپ هک یطیارش رد

.دینکن هدافتسا هاگتسد زا ،هدشن
:8-5

 جراخ ار هاگتسد یرتاب ،دینک یمن هدافتسا هاگتسد زا ینالوط تدم هب رگا

.دینک
:8-6
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               دیلک هاگنآ و دیهد رارق              تیعضو یور ار نادرگ چییوس7-9-2:

.دوش رهاظ شیامن هحفص یور       دامن ات دیراشفب ار
SELECT Ω

 لصو تست دروم دوید دــتاک هب ار یکشم بورپ و دنآ هب ار زمرق بورپ7-9-3:

.دینک
.دیناوخب شیامن هحفص زا ار ریداقم دیناوت یم نونکا :7-9-4

:هجوت    

.دهد یم ناشن ار دوید دراوروف ژاتلو تفا هاگتسد(1):

.دوش یم هداد شیامن      طقفدنوش لصتم اجباج اهبورپ رگا(2): OL

یگتسویپ تست-7-10  

.ددرگ لصو      یدورو هب زمرق بورپ و        یدورو هب یکشم بورپ :7-10-1COM

 ار              همکد و دیهد رارق              تیعضو یور ار نادرگ چییوس

.دوش رهاظ شیامن هحفص یور     دامن ات دیراشفب راب نیدنچ
:7-10-2ΩSELECT

.دینک لصتم رادم زا تست دروم هطقنود هب ار اهبورپ نونکا :7-10-3
 هب قوب ،)50    زا رتمک تمواقم(دشاب مهارف رادم یگتسویپ طیارش رگا

.دیآ یم رد ادص
:7-10-4Ω

:هجوت    

 رادم عبنم و دوش یم هداد شیامن      اهنت ،دشاب مکاح زاب رادم طیارشرگا(1):

 یلاـنگیس ره ،تروـص نیاریغ رد .دشاب عطق یـتسیاب یم تسـت دروم

.دوش قوب ندمآ رد ادص هب بجوم دناوتیم

OL

:هاگتسد یرادهگن-8  
 زا زارتحا تهج ،هاگتسد سیک ندرک زاب ایو یرتاب برد ندرک زاب زا لبق

 لـصاح نانیـمطا رادم زا اهـبورپ ندوب ادج زا ،یکیرـتکلا کوش عوقو

.دییامرف

:8-1

 ات دیـنک ادج رادم زا ار اهبورپ ،هاگـتسد زویف ضیوـعت زا شیپ نینچمه

 ،یزوس شـتآ زا زارتحا تهج .ددرگن امش هجوتم یکیرتـکلا کوش رطخ

.دییامن ضیوعت                           تاصخشم اب زویف اب اهنت ار هاگتسد زویف

:8-2

F-400mA/250V
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