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یروآون
یداصتقا هفرص

لوصحم تیفیک و عونت

.دوشیم هدافتسا چییوس نیا زا اهدرکلمع و اه جنر باختنا تهج :نادرگ چییوس (1)

 شیامن لاحرد رادقم دیلک نیا ندرشف اب یتیعضو ره رد :رادقم هدنرادهگن دیلک

 ،دیلک نیا ددجم ندرشف اب .دیآ یم رد شیامن هب       دامن و دوش یم هتشاد هگن

 .دوش یم وـحم      دامن و میوش یم جراخ تیعضو نیا زا

(2)
DH

:هاگتسد لیامش-2   :هاگتسد لیامش-2  

(2)
(3)
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(4)
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:هاگتسد ینمیا تاظحالم-1  

 نکسا درکلمع ،فک شیامن هحفص یاهتیلباق نتشاد اب لاتیجید رتم پملک نیا

 باختنا( جنروتا درکــلمع ،)یدورو لانگیس کیتاموتا صیخشت( کــیتاموتا

 نادیم روـتکتد و )کـیتاموتا یشوماخ( فآرواـپوتا درکلمع ،)جنر کـیتاموتا

 لباـق      رـتم پملـک کی ناونعب یکیرـتکلا
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AC

 ،ینایرج جنر یور هاگتسد هک دوش لصاح نانیمطا ،ژاـتلو شجنس ماگنه رد

.دشابن نزاخ و دوید تست ،یتمواقم
(1)

 ربراـک ینمیا رثکادح دوجو زا ناـنیمطا لوصح فده اب لیذ ینمیا تاـظحالم

:دندرگ یم ظاحل هاگتسد اب راک نیح

(2)V

.دینک زارتحا رادقرب تارادم هب هاگتسد لاصتا زا ناکما دح ات (3)

(4)

.دییامن لصاح نانیمطا جنر و درکلمع حیحص باختنا زا هراومه (5)

(6)CT

.دییامرف لصاح نانیمطا اهنآ قیاع تحص و اهبورپ تمالس زا هراومه (7)

(8)

(9)

OFF

(10)

(11)

 اـی و هیذغت عباـنم زا صوصخلا یلع ،50   زا رتالاب یاهژاـتلو شجنس ماگنه

.دیآ لمعب تقد تیاهن ،دنراد ییالاب یلیوحت ناوت هک ییاه هکبش

 قرب یب زا ،نزاـخ تست و دوید تست ،یگـتسویپ یاه تست ماـجنا زا شیپ

.دییامن لصاح نانیمطا هطوبرم تارادم ندوب

 هدش هاتوک لاـصتا هیوناث لاـنیمرت زا اه     هیوناث نایرج یریگ هزادنا ماگنه

.دوشن زابرادم ،هیوناث لانیمرت یریگ هزادنا نیح دوش هجوت ،اهنآ

 رتارف هدش هئارا ینف تاـصخشم رد هک دولروا یاه هدودحم زا هک دینک هجوت

.دیورن
 رادم زا ار اـهبورپ یرتاب هظفحم برد ندرک زاب زا لـبق ،یرتاب ضیوعت تهج

.دیهد رارق       تیعضو یور ار نادرگ چییوس و دینک ادج

 رس تمسق رد عـقاو یتظافح هقلح زا ار دوخ تشگنا ،اـهبورپ اب راک ماـگنه

.دینکن رتکیدزن بورپ کون تمسق هب ،بورپ

 ضیوعت ار هاگـتسد یرتاب ،دش رهاظ شیامن هحفص یور        دامن هک یماگنه

.دوش زارتحا طلغ یاهیریگ هزادنا زا ات دینک

 تهج بساـنم رازبا کی و لمح                                                                       

.دراد ییاراک یگناخ یتح و عیانص ،یهاــگشیامزآ یاهدربراک

(9)

DH



3
www.Holdpeak.comwww.Holdpeak.com

(3)

(4)

 کیتاموتا جنر رییغت تیعضو زا هاگتسد ،دیلک نیا ندرشف اب : جنر رییغت دیلک(5)

 .دور یم یتسد جنر رییغت تیعضو هب

نشور هـنیمز سپ رون ،دیلک نیا ندرشـف اب :هنیمز سپ رون یزاسلاعف دیلک

 راـــبره اب نینچمه .ددرگ یم شوماخ رون نیا ددجم ندرشف اب و دوش یم 

 هقیـقد کی تشذگ زا سپ هنیمز سپ رون یزاسلاعف تهج دیلک نیا ندرشف

رمع لوط ظفح تهج کیتاموتا روطب رون نیا

(6)

 .تسا زهجم عیام لاتسیرک رگشیامن ددع ود هب هاگتسد نیا :شیامن تاحفص

.تسا هدش راک فک رد هدافتسا تلوهس تهج یرگید و موسرم لحم رد یکی

(7)

تمواقم و نایرج ،ژاتلو یاه یدورو (8)
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:هاگتسد تاصخشم-3  

:هاگتسد یمومع تاصخشم-3-1  

دادعا شیامن رثکادح اب عیام لاتسیرک شیامن هحفص ود :شیامن یاه هحفص -

مقر 2999   

)یدورو صیخشت( نکساوتا و )کیتاموتا جنر رییغت( جنروتا :جنر لرتنک عون -

سوکعم هتیرالپ کیتاموتا شیامن :هتیرالپ مالعا -

کیتاموتا :رفص میظنت عون -

)30     یدورو یانثتسا هب(     شیامن :جنر زا نتفر رتارف مالعا - OL

تلو 9 ریز هب یرتاب ژاتلو شهاک ماگـنه هب       دامن :یرتاب ژاتلو شهاک مالعا -

هقیقد 10،یرتاب فرصم یزاس هـنیهب فده اب :)کیتاموتا یشوماخ(فآرواپوتا -

روطب هاـگتسد ،نادرگ چییوس و اهدـیلک زا کـیچیه ندشن هدرشف زا سـپ   

 کیتاموتا یشوماخ نتخادنا  قیوعت هب تهج .دش دهاوخ شوماخ کـیتاموتا   

.دیهد رییغت ار روتکلس ای و دیراشفب ار یدیلک

یزاس قـیاع رب ینبم              درادناـتسا هاگتسد نیا :ینمیا یاهدرادناـتسا -

.دهد یم ششوپ ار 1000              ژاتلو هفاضا لمحت و 2یگدولآ هجرد ،لبود   
IEC1010

V CAT III

 رتم یلیم 45 :پملک هناهد زیاس -

C° %80 ریز یبسن تبوطر و 40    یلا 0     :یراک طیحم زاجم یامد -

°C

°C

C° %90 ریز یبسن تبوطر و 60    یلا -20     :یزاس هریخذ زاجم یامد -

Zinc-Carbon یتلو 9 و                    عون زا یباتک یرتاب :ناوت عبنم -

X )عافترا   انهپ   قمع( رتم یلیم 225   90   45 :هاگتسد داعبا - XX X

 یرتاب باستحا اب مرگ 330  :هاگتسد یبیرقت نزو -
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:هاگتسد ینف تاصخشم-3-2  

 طیارش رد   )هدش هدناوخ رادقم% + ماقرا دادعت( زا تسترابع هدش هئارا تقد

75% زا رتمک یبسن تبوطر و 23   5    یطیحم

±

± °C

DC    ژاتلو -3-2-1 

750V ac rms             و 1000        :دولروا تظافح - V dc

10        :سنادپما - ΩM

AC    ژاتلو -3-2-2 

750V ac rms             و 1000        :دولروا تظافح - V dc

10       :سنادپما - ΩM

یسونیس جوم لکش        ساسا رب هدش هربیلاک - RMS
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AC    نایرج -3-2-3 

یسونیس جوم لکش        ساسا رب هدش هربیلاک - RMS

750V ac rms             و 1000        :دولروا تظافح - V dc

    تمواقم -3-2-4 

250V ac rms             و 250        :دولروا تظافح - V dc

یگتسویپ تست و دوید تست-3-2-5  

250V ac rms             و 250        :دولروا تظافح - V dc

:دـیلک نیا یپایپ ندرشف اب :              دیلـک

 هک )    (یکیرتکلا نادیم شجنس و )        و        ( یرتمتلو یاهدرکلمع رد -

 لیذ  تروصب یراـک یاهدم یور ،تسا یسامتریغ رتمزاف درکــلمع عقاورد

:دوش یم هداد تیعضو رییغت

                هب               تیعضو زا،)        و           (یرتمرپمآ یاهدرکلمع رد -

.میهد یم تیعضو رییغت سکعلاب و

 هداد تیعضو رییغت لیذ تروصب یراک یاهدم یور                     تیعضو رد -

:دوش یم

 

SELECT

Ω CAP

DC VAC VEF

SCAN       AUTO ACV       AUTO DCV        MANU EF→ → →
DC mAAC AAUTO ACAUTO DC

SCAN       AUTO Ω        MANU             MANU              AUTO CAP→ → → →

V Hz  دم هب ناوت یم دـیلک نیا ندرشف اب ژاتلو تست یاه تـیعضو رد :        دیلک

.تفر سناکرف تست

 عون کــیتاموتا نتخانش(کیتاموتا نکسا دم یاــنعم هب           اهنآ رد هک

)شجنس دروم لانگیس                           

روتکلس ندناخرچ اب یتسد باختنا یانعم هب                           

ینزاخ تیفرظ تست یانعم هب                           

.دنشاب یم

SCAN

AUTO

CAP

.ددرگ یم شوماخ ،یرتاب                                                         

دوش یم لاعف رون نیا هاگتسد یاهدیلک ندرشف ای و روتکلس تیعضو رییغت اب

.دیآ یم رد ادص هب هاگتسد قوب  نامزمه روطب و 
(9)

Range Accuracy Resolution
3V

0.8% of rdg+7digits
1mV

30V 10mV
300V 100mV

1000V 1.2% of rdg+8 digits 1V

Range Accuracy Resolution
300Ω 1.8% of rdg+18 digits 0.1Ω
3kΩ

1.2% of rdg+20 digits

1Ω
30kΩ 10Ω

300kΩ 100Ω
3MΩ 1kΩ

30MΩ 2.0% of rdg+20 digits 10kΩ

Range Description Test condition

Display read approx.
forward voltage

of diode

Forward DC current approx.
1.5mA
Reversed DC voltage
approx. 2.8V

Built-in buzzer sounds
if resistance is less
than 30Ω approx

Open circuit voltage
About. -1.2V

Range Accuracy Resolution Frequency
3V

1.0% of rdg+10digits
1mV

50 400Hz
30V 10mV
300V 100mV
750V 2.5% of rdg+15digits 1V

~

Range Accuracy Resolution Frequency
3A 3.5% of rdg+15digits 0.001A

50 60Hz
30A 3.0% of rdg+15 digits 0.01A

300A 3.0% of rdg+15 digits 0.1A

1000A
0 800 3.5% of rdg+15 digits

1A
800 1000 6.5% of rdg+15 digits

~

~
~

mA
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    نزاخ تست -3-2-6 

250V ac rms             و 250        :دولروا تظافح - V dc

    سناکرف -3-2-7 

750V ac rms             و 1000        :دولروا تظافح - V dc

8
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:یریگ هزادنا یاه لمعلاروتسد-4  

DC       ژاتلو یریگ هزادنا -4-1  

.دینک لصو              یدورو هب ار زمرق بورپ و         یدورو هب ار یکشم بورپ(1) COMV/R/Hz

 ندرک نـکسا هب عورش هاـگتسد ،دیهد رارق             تیعضو  رد ار روـتکلس(2)

  و اهبورپ لاصتا ،لانگیس عون هنادنمشوه فشک اب و دنک یم یدورو لاـنگیس

  ،رگید ترابع هب .دوش یم رارقرب هاگتسد هب ،یریگ هزادنا دروم ژاتلو نآ عبت هب

V Hz.EF

.دیناوخب شیامن هحفص زا ار ریداقم دیناوت یم نونکا(3)

9
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تمواقم یریگ هزادنا -4-4  

.دینک لصو              یدورو هب ار زمرق بورپ و           یدورو هب ار یکشم بورپ(1) COM

         دم ،یراج دم تلاح نیا رد .دیهد رارق                     تیعضو رد ار روتکلس(2)

 ار )جـنروتا(          تیعضو              دـیلک ندرشف اب دیناوت یم نینچمه .تسا

.دینک رایتخا تمواقم شجنس یارب

SELECT

.دینک لصو شجنس دروم تمواقم رس ود هب ار اهبورپ(3)

.دیناوخب شیامن هحفص زا ار ریداقم دیناوت یم  نونکا(4)

دییامرف لصاح نانیمطا تست دروم رادم ندوب قرب یب زا ،تست زاغآ زا لبق

.)هیناث هد ریز تدم هب 250          زا تسترابع یدورو دولروا رادقم رثکادح(

*

ینزاخ تیفرظ تست -4-5  

.دینک لصو              یدورو هب ار زمرق بورپ و         یدورو هب ار یکشم بورپ(1) COM

دم ،یراـج دم تلاح نیا رد ،دـیهد رارق                      تیعضو رد ار روتکلس(2)

           تـیعضو              دـیلک ندرشـف اب دیناوت یم نـینچمه .تسا          

.دینک رایتخا تمواقم شجنس یارب ار )جنروتا(
.دینک لصتم تست دروم نزاخ رس ود هب ار اهبورپ(3)

.دیناوخب شیامن هحفص یور زا ار جیاتن دیناوت یم نونکا(4)

:رادشه   

.دنوش ژراشد یتسیاب یم اهنزاخ تست زاغآ زا لبق:)فلا(
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.هیناث 10 زا رتمک یازا هب           زا تسترابع لمحت لباق دولروا رثکادح:)ب( V rms

سناکرف تست -4-6  
.دینک لصو            یدورو هب ار زمرق بورپ و         یدورو هب ار یکشم بورپ(1) COM

 هاگتسد ات دیهد راشف ار         دیلک و دیهد رارق             تیعضو رد ار روتکلس(2)

.دریگ رارق )جنروتا(          سناکرف شجنس تیعضو رد
V/Hz

.دیناوخب ار سناکرف شیامن هحفص زا و دینک لصو تست دروم هطقن هب ار اهبورپ(3)

AC      نایرج یریگ هزادنا -4-3  

.دیهد رارق 1000    ایو 300   ،30   ،3   تیعضو یور ار روتکلس(1) A

 ار شجنس دروم نایرج لماح لباک و دینک زاب ار پملک هناهد ،هتسد ندرشف اب(2)

.دیزادنایب پملک هقلح لخاد

 نوـنکا .دوش هتسب پملک هناـهد ات دینک دازآ هدرشف تلاـح زا ار هتسد لاح(3)

.دیناوخب شیامن هحفص زا ار ریداقم دیناوت یم

.دینک ادج هاگتسد زا ار اهبورپ ،تست زاغآ زا شیپ رتشیب ینمیا یارب *

Range Accuracy Resolution
3nF 5.0% of rdg+30 digits 1PF

30nF 3.5% of rdg+25 digits 10PF
300nF

2.5% of rdg+25 digits
100PF

3μ F 1nF
30μ F 10nF
300μ F 3.5% of rdg+25 digits 100nF

3mF
5.5% of rdg+30digits

1μ F
30mF 10μ F

mA    نایرج -3-2-8 

V AC 36        /36        کیپ رادقم:دولروا تظافح - .

Range Accuracy Resolution Frequency
DC30mA 1.5% of rdg+10 digits

10μ A 50 400Hz
AC30mA 2.0% of rdg+10 digits ~

DC/AC

V DC

Range Accuracy Resolution Sensitivity
3kHz

1.0% of rdg+15 digits
1Hz

≥ 1. 5V30kHz 10Hz
100kHz 100Hz

دـیلک ندرشف ،رگـید هار .تسین هاـگتسد یور زا      ژاـتلو باختنا هب یزاین

SELECT .تسا                تیعضو هب نتفر و             

DC

AUTO DC

AC       ژاتلو یریگ هزادنا -4-2  

.دینک لصو              یدورو هب ار زمرق بورپ و         یدورو هب ار یکشم بورپ(1) COMV/R/Hz

 ندرک نـکسا هب عورش هاـگتسد ،دـیهد رارق             تیعضو رد ار روـتکلس(2)

 و اهبورپ لاصتا ،لانگیس عون هنادـنمشوه فشک اب و دنک یم یدورو لاـنگیس

  ،رگید ترابع هب .دوش یم رارقرب هاگتسد هب ،یریگ هزادنا دروم ژاتلو نآ عبت هب

V Hz.EF

.دیناوخب شیامن هحفص زا ار ریداقم دیناوت یم نونکا(3)

دـیلک ندرشف ،رگـید هار .تسین هاـگتسد یور زا      ژاـتلو باختنا هب یزاین

SELECT .تسا                تیعضو هب نتفر و             

AC

AUTO AC

AAA

:هجوت    

 ار        دـیلک ،تسا راوشد هاـگتسد شیامن هـحفص ندناوخ هک یطـیارش رد

.دینک هدهاشم اًدعب ار جیاتن و دیراشفب
*D.H

 .دییامن لصتم دوید )+(دنآ هب ار زمرق بورپ و دوید )-(دتاک هب ار یکشم بورپ

 رگا .دیناوخب شیامن هحفص یور زا ار دوید دراوروف ژاتلو تفا دیناوت یم نونکا

.دوش یم رهاظ شیامن هحفص یور     دامن ،دنوش لصو اجباج تروصب اهبورپ OL

V/R/Hz

Ω CAP

AUTO

SCAN

V rms

V/R/Hz

Ω CAP

SCANSELECTAUTO

V/R/Hz

V Hz.EF

AUTO

.دشاب یم هیناث 10 زا رتمک نامز یازا هب 250         یدورو دولروا رادقم رثکادح *V rms

دوید تست -4-7  
.دینک لصو            یدورو هب ار زمرق بورپ و         یدورو هب ار یکشم بورپ(1) COM

 دم ،یراج تیعضو تلاح نیا رد .دیهد رارق                     تیعضو رد ار روتکلس(2)

 تست تیعضو              دـیلک ندرشف اب دیناوت یم نینچمه .دوب دهاوخ           

 .دینک باختنا ار )یتسد(            دوید

(3)

V/R/Hz

Ω CAP

SCANSELECT

MANU

امنهار هچرتفد هعلاطم

هدافتسا زا لبق 
 هاگتسد رمع لوط شیازفا

ربراک یدنمتیاضر و =

.تسا ماجنا لباق یرس تروصب بورپ لاصتا اب اهنت 30      دم رد اهنایرج شجنس   

.دیهدن ماجنا ژاتلو تست ،تسا رپمآ یلیم دم یور هک یتیعضو رد هاگتسد اب زگره 

mA
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:هاگتسد یرادهگن-5  

 هاگتسد یرادهگن و ظفح -5-1  

 و زاـتمم یحارط اب رتم یتلوم کی هنوـمن ،دیا هدرک یرادیرخ هک یهاـگتسد

 ،هاگتسد نیا یرادهگن و ظفح تهج رد امش هب لیذ تاداهنشیپ .تسا هنارهام

 هرهب یبوخب نآ زا دیناوتب زارد ناـیلاس یارب هکیروطب دنک یم یناـیاش کمک

:دیربب

12
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 کشخ ارـنآ تعرس هب دش سیخ هاـگتسد رگا .دیراد هگن کشخ ار هاـگتسد(1)
 ار یکـینورتکلا تارادم هک دنشاب یندعم داوم یواح دنناوت یم تاـعیام .دینک

.دنک یم یگدروخ راچد
 طیارش نآ رد ارنآ و دینک هدافتسا لامرن یطـیحم یاهامد رد اهنت هاـگتسد زا(2)

 هب ،دنک هاتوک ار یکینورتکلا هاگتسد کی رمع دناوت یم الاب یاهامد .دینک رابنا

 هاگتسد یکیتسالپ یازجا بوذ ای و لـکش رییغت ثعاب و دـناسرب بیسآ یرتاب

.دوش

 هب بیسآ زورب ثعاب دناوت یم هاگتسد طوقس .دینک اجباج طایتحا اب ار هاگتسد(3)
 مهارف ار هاگتسد تسردان درکلمع تابجوم اتجیتن و ددرگ نآ تارادم یاهدرب

.دروآ

 پملک هقلح زکرم رد نایرج یواح لباک نتفرگ رارق ،نایرج یریگ هزادنا ماگنه(4)
.مینک ادیپ تسد یرت قیقد جیاتن هب دوش یم ثعاب

 یبارـخ دناوت یم کاـخ و درگ اریز دیراد هـگن رود کاخ و درگ زا ار هاـگتسد(5)
.دشاب هتشاد هارمه هب ار تاعطق سردوز

 داوم زا افطل .دینک هدافتسا بوطرم هچراپ کی زا هاـگتسد ندرک زـیمت تهج(6)
 هداـفتسا هاگتسد ندرک زـیمت تهج یوق هدنیوش داوم و اهلولحم ،ییاـیمیش

.دینکن

 فیعض و یمیدق یاهیرتاب .دینک هدافتسا زاجم زیاس و عون اب ون یرتاب زا هراومه(7)
 تارادم هب یگداس هب دناوت یم اهنآ ییاـیمیش داوم یتشن اریز دینک ضـیوعت ار

.دنزب بیسآ یکینورتکلا

 نآ زا ار هاـگتسد یرتاب ،دینک یمن هدافتسا هاگتسد زا ینالوـط تدم یارب رگا(8)
.دینک جراخ

 هاگتسد یرتاب ضیوعت -5-2  

 یجراـخ رادم چیه هب هاگتسد هک دینک لصاح نانیمطا ،یرتاب ضیوـعت تهج(1)
 زا ار اـهبورپ و دیراذگب         تیعضو یور ار نادرـگ چییوس .دشاب یمن لصتم

.دینک ادج هاگتسد
OFF
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.دینک زاب ار یرتاب هظفحم شوپرد ،وسراهچ یتشوگ چیپ راچآ کی زا هدافتسا اب(2)

.دینک ضیوعت هباشم تاصخشم اب ون یرتاب اب ار یمیدق یرتاب(3)

.دینک تفس ارنآ چیپ و دیدنبب ار یرتاب هظفحم شوپرد(4)

ادتبا     ینمیا

 .دینک لصو دیجنسب ارنآ یگتسویپ دیراد دصق هک یریسم رس ود هب ار اهبورپ(3)

.دیآ یمرد ادص هب قوب ،دشاب 30   ریز ریسم تمواقم رگا Ω

.دشاب یم هیناث 10 زا رتمک نامز یازا هب 250         یدورو دولروا رادقم رثکادح
*

V rms

.دییامرف لصاـح نانیمطا تست دروم رادم ندوب قرب یب زا تست زاغآ زا شیپ

یگتسویپ تست -4-8  
.دینک لصو            یدورو هب ار زمرق بورپ و         یدورو هب ار یکشم بورپ(1) COM

 ،یراج تـیعضو تلاح نیا رد .دیهد رارق                     تیعضو رد ار روتکلس(2)

  هاگـتسد ،              دیلک ندرشف اب دیناوت یم نینچمه .دوب دهاوخ            دم

 .دیهدرارق )یتسد(            یگتسویپ تست تیعضو رد ار

V/R/Hz

Ω CAP

SCANSELECT

MANU

.دشاب یم هیناث 10 زا رتمک نامز یازا هب 250         یدورو دولروا رادقم رثکادح
*

V rms

.دییامرف لصاـح نانیمطا تست دروم رادم ندوب قرب یب زا تست زاغآ زا شیپ

(3)

 هاگتسد یرس لاصتا تروصب 30                 ات نایرج شجنس -4-9  
.دینک لصو          یدورو هب ار زمرق بورپ و         یدورو هب ار یکشم بورپ(1) COM

 ندرـک نکسا هب عورش هاـگتسد نونکا .دـیهد رارق       تیعضو رد ار روتکلس(2)

 هب ار اهبورپ لاصتا ،لانگیس عون هنادنمشوه فشک اب و دنک یم یدورو لانگیس

.دنک یم رارقرب ،دریگ رارق رادم رد یرس تروصب هاگتسد هک یا هنوگ
SELECT

mA AC/DC

mA

mA

 نـینچمه                                                                                                          

              تـست تـیعضو رد ار هاـگتسد ،              دیلک ندرشف اب دیناوت یم

 .دیهدرارق )جنروتا(

AUTO AC

.دیناوخب شیامن هحفص زا ار ریداقم دیناوت یم  نونکا

)یسامتریغ رتمزاف دم( )     دم(یکیرتکلا نادیم روتکتد -4-10   EF

(1)

(2)

 ات دـیهد راشف ار              دـیلک و دیهد رارق             تـیعضو رد ار روـتکلس

 ینتفگ .دریگ رارق )یکیرتکلا نادیم تست(                تست تیعضو رد هاگتسد

.درک هدافتسا یسامتریغ رتمزاف ناونعب هاگتسد زا ناوت یم تلاح نیا رد تسا

V Hz.EF

MANU EF

SELECT

دینک کیدزن یداه هب ار پملک ییالاب شخب ،تست نیا ندناسر ماجنا هب تهج

 نادیم ای دوشن فشک ینادیم چیه هک یماگنه .)رتمیتناس کی زا رتمک هلصاف(

 ،نکیل داد دهاوخ شیامن ار       شیامن هحفص ،دشاب فیعض رایسب هدش فشک

شیامن هحفص ،دشاب هظحالم لباق نادیم نیا هکیماگنه
EF

 نـیا نازیم ،هاگـتسد                                                                                     

 فشک لباق نادـیم نیرت فیعض هلزنم هب ))-(( دامن .درک دهاوخ نایب ار نادیم

 هب رتعیرس قوب( دیآ یم رد ادص هب نادیم تدش هب هتسب ،هاگتسد قوب نینچمه

 اب قوب ندمآرد ادص هب نیاربانب .)دشاب یم سکعلاب و رتشیب نادیم تدش یانعم

.دوب دهاوخ یداه رتالاب ژاتلو یانعم هب رتشیب تعرس

هنادنمشوه نکسا درکلمع -4-11  
 ییاسانش هنادنمشوه روطب     و     یاهلانگیس ،نایرج و ژاتلو تست یاهدم رد(1)

      هب     رییغت تهج دــیلک ندرشف ای روـتکلس رییغت هب یموزل و دنوش یم

.تسین

ACDC

ACDC

 تسـت یدورو یاهلاـنگیس ،)ویسپ یاهـناملا تست(                      تیعضو رد(2)

 روـطب الًماک نزاـخ تست و دوـید تست ،)یگتسوـیپ تست عبطلاب و( تمواقم

.دنوش یم ییاسانش هنادنمشوه

Ω CAP

:هجوت    

  یلا 1% زا رتمک      لاـنگیس هکیماگنه ،      ژاتلو و نایرج یاهیرـیگ هزادنا رد)فلا(

 یافیا یبوخ هب لانگیس ندوب فیعض لیلد هب تسا نکمم نکسا ،تسا جنر %5

          تیعضو ندرک ظاحل تهج ار             دیلک ،دراوم نیا رد .دنکن شقن

.دیراشفب )جنروتا(

ACAC

AUTO AC SELECT

 3       زا رتالاب تست دروم تمواقم دیهد یم لامتحا هک تمواـقم یاهتسترد)ب(

.دینک هدافتسا                جنر هب نتفر تهج              دیلک زا ،دشاب
ΩM

SELECTAUTO Ω

 دروم نزاخ تیفرظ دیهد یم لامتحا هک یماگنه ،ینزاـخ تیفرظ یاهتسترد)ج(

 تست تیعضو رد ار هاگتسد             دیلک ندرشف اب ،دشاب600    زا رتالاب تست

.دیهد رارق            تیفرظ

SELECT

AUTO

μF

 یازا هب و دوش یم هفاضا داـمن نیا دادعت هب نادـیم تدش شیازـفا اب و تسا 

.دوش یم هدید شیامن هحفص یور ))----(( دامن ،نادیم نیرتدیدش
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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 ،جنسداب ،یرزیل رتم ،رتم سکول

ساسح یوزارت ،جنسرابغ ،جنس تبوطر
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Holdpeak تالوصحم عیزوت هدنیامن
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Holdpeak تالوصحم عیزوت هدنیامن
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