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یداصتقا هفرص

لوصحم تیفیک و عونت
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شیامن هحفص و هناهد هدنیاشگ هتسد ود اب      پملک رتم یتلوم کی هاگتسد نیا

.تسا کیتاموتا هنیمز سپ رون اب یمقر 3و1/2 
AC

:هاگتسد ینمیا تاظحالم-1  
ینمیا رثکادح دوجو زا نانیمطا لوصح فده اب لیذ ینمیا تاظحالم تسا یرورض

:دیآ رد ارجا هلحرم هب هاگتسد اب راک نیح ربراک

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

.دوشن هدافتسا هاگتسد زا ،دنا هدید بیسآ اهبورپ ای و هتسکش هاگتسد هندب رگا

دینک زاغآ ار تست یماگنه و دینک یسررب ار روتکلس تیعضو ،تست ره زا لبق

.دشاب حیحص تیعضو رد هک

.دینک زارتحا رادقرب رادم یور تمواقم تست یارجا زا

هب هدش نایب هاـگتسد لمحت رثکادح ناونعب هک هچنآ زا شیب یژاـتلو لامعا زا

.دینک یرود هاگتسد یاهلانیمرت

لـمع هب ار طاـیتحا تیاهن ، 40      و 60      زا رتگرزب یاهژاتلو یریگ هزادنا رد

.دیروآ

شـیامن زا زارتحا تهج ،دش هدهاشم شیامن هـحفص یور        دامن هکیماگنه

.دینک ضیوعت نآ هباشم عون اب ار هاگتسد یرتاب ،قیقدریغ ریداقم

(1)

(3),(2)

VdcVac

(3)

(9)

.دنوش یم زاب 38      هزادنا هب یداه دورو یارب اه کف نیا :هاگتسد یاه کف mm

.دوش یم هتسب و زاب کف نآ زا هدافتسا اب هک کف هدننکزاب هتسد

.دور یم راکب یریگ هزادنا یاهدرکلمع و اه جنر باختنا تهج :نادرگ دیلک(4)

شیامن رادقم  ،دیلک نیا ندرشف اب ،اهتیعضو یمامت رد :رادقم هدنرادهگن دیلک(5)

شیامن هـحفص یور ،     داـمن و دنام یم تباث ،شیامن هـحفص یور هدش هداد

.دیراشفب ار دیلک نیا اًددجم ،تیعضو نیا زا جورخ تهج .ددرگ یم رهاظ
DH

امنهار هچرتفد هعلاطم

هدافتسا زا لبق 
 هاگتسد رمع لوط شیازفا

ربراک یدنمتیاضر و =
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:ینف تاصخشم-3-2  

یاـمد رد   )هدش هدناوخ رادقم%+ماقرا دادعت( یانبمرب هدش هیارا یاه تقد

.دنشاب یم 75%ریز یبسن تبوطر و 23  5   
±

°C±

Range Accuracy Resolution

500V 0.8% of rdg + 2 digits 1V

Range Accuracy Resolution

500V 1.2% of rdg + 3 digits 1V

Range Accuracy Resolution

20A 10mA

200A
2.0% of rdg + 5 digits

0.1A

400A 2.5% of rdg + 5 digits 1A

Range Accuracy Resolution

200Ω 1.5% of rdg + 5 digits 0.1Ω

20kΩ 1.0% of rdg + 5 digits 10Ω

2000kΩ 1.5% of rdg + 5 digits 1kΩ

Range Description Test condition

Built-in buzzer sounds if

resi-stance is less than

50Ω

Open circuit voltage

aprox. 3V

DC    ژاتلو -3-2-1 

500V ac rms              و 500        :دولروا تظافح - V dc

10        :سنادپما - ΩM

AC    ژاتلو -3-2-2 

یسونیس جوم لکش        ساسا رب هدش هربیلاک - RMS

400     یلا 40     :سناکرف - HzHz

10        :سنادپما - ΩM

500V ac rms              و 500        :دولروا تظافح - V dc

AC    نایرج -3-2-3 

یسونیس جوم لکش        ساسا رب هدش هربیلاک - RMS

60     یلا 50     :سناکرف - HzHz

هیناث 60تدم هب 400        :دولروا تظافح - A ac

    تمواقم -3-2-4 

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

یگتسویپ تست و دوید تست-3-2-5  

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

:یریگ هزادنا یاه لمعلاروتسد-4  

DC       ژاتلو یریگ هزادنا -4-1  

AC       ژاتلو یریگ هزادنا -4-2  

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

.دیهدرارق 500        تیعضو یور ار نادرگ چییوس(2)

V~

V

،دیهد رارق شجنس دروم ارنآ ژاتلو دیراد دصق هک رادم زا یرس ود هب ار اهبورپ(3)

.دینک لصو

ژاتلو هـتیرالپ ناونع هب زمرق بورپ هتیرالپ .دیناوخب شیامن هحفص زا ار جیاتن(4)

.دوش یم هداد شیامن هدش یریگ هزادنا

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

.دیهدرارق 500       تیعضو یور ار نادرگ چییوس(2)

،دیهد رارق شجنس دروم ارنآ ژاتلو دیراد دصق هک رادم زا یرس ود هب ار اهبورپ(3)

.دینک لصو

.دیناوخب شیامن هحفص زا ار جیاتن(4)

AC       نایرج یریگ هزادنا -4-3  

.دیهد رارق 400     ایو200     ،20     تیعضو رد ار نادرگ چییوس(1) A~A~A~

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

.دیزادنایب پملک هقلح لخاد ار

نوـنکا .دوش هتسب پملک هناهد ات دینک جراخ هدرشف تلاح زا ار هتسد لاح(3)

.دیناوخب شیامن هحفص زا ار ریداقم دیناوت یم

:رادشه   

هاگـتسد زا ار اهبورپ ،تست عون نیا زاغآ زا لبق ،ینمیا لوصا ظفح تهج)فلا(

.دییامرفب ادج

رون کیتاموتا روطب ،طیحم ییانشور تدش شجنس اب روسنس نیا :       روسنس(6)

.دنک یم میظنت ار هنیمز سپ
CDS

شیامن هحفص(7)

Ω   یدورو(8)

COM   هاگتسد        یدورو(9)

   هاگتسد ژاتلو یدورو(10)

:هاگتسد تاصخشم-3  

:هاگتسد یمومع تاصخشم-3-1  

مقر 1999 رثکادح شیامن تیلباق اب یمقر 3و 1/2 :شیامن هحفص -

یفنم هتیرالپ کیتاموتا شیامن :هتیرالپ -

کیتاموتا :رفص میظنت -

شیامن هحفص یور -1 ای 1 شیامن :جنر زا نتفر رتارف شیامن -

 :یرتاب ژاتلو شهاک شیامن -

هـفاضا و 2 یگدولآ هجرد ،لبود قیاع ،             بسح  :ینمیا یاهدرادناتسا -

 هورگ ژاتلو   

IEC1010

III

رـهاظ شیامن هحـفص یور      دامن ،          دیلک ندرشف اب :رادقم هدنرادهگن -

.دوش یم
DH HOLD

رتم یلیم 38 :پملک هناهد زیاس -

رـتمک یبسن تبوـطر و )40    یلا 0    ( 104   یلا 32   یامد :یطیحم طیارش -

80% زا   

°C°C °F °F

یبسن تبوطر و )60    یلا -20    ( 140   یلا -4   یامد :رابنا یطیحم طیارش -

90% زا رتمک   

°F°F°C°C

یرتاب :هیذغت عون -

193   73   26 :)عافترا   انهپ   قمع( داعبا - XXXX

یرتاب مامضنا هب مرگ 325 :یبیرقت نزو -

الاب تقد - نییاپ داعبا - یداصتقا

کیتاموتا هنیمز سپ رون

HP-6206            پملک
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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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یرتاب ضیوعت-5  

یور       داـمن ،دنک تفا  زاجم رادقم ریز هب هاگتسد یرـتاب ژاتلو هکیماگنه(1)

.دوب دهاوخ یرورض یرما یرتاب ضیوعت و دوش یم هدید شیامن هحفص

برد و دـیهد رارق        تیعضو یور ار نادرگ چییوس ،یرتاب ضیوعت زا لبق(2)

.دینک زاب یتشوگ چیپ زا هدافتسا اب ار یرتاب هظفحم
OFF

.دینک ضیوعت هباشم عون اب ار یرتاب(3)

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

هاگتسد یرادهگن -6  
تیعضو نیا رد و دینک ادج نآ زا ار بورپ ودره ،هاگتسد هندب ندرکزاب زا لبق(1)

.دینکن هدافتسا هاگتسد زا زگره

هتیسیرتکلا زا یشان بیسآ و هاگتسد تارادم ندش هدولآ زا یریگولج تهج(2)

درب و تارادم ،نکاس هتیسیرـتکلا ظفاحم ششوپ نتشاد نودب ،نآ هب نکاس

.دینکن سمل ار هاگتسد

جراخ نآ زا ار یرـتاب ،دینک یمن هدافتسا هاگـتسد زا ینالوط تدم یارب رگا(3)

.دیرادن هگن بوطرم و مرگ رایسب یاهلحم رد ار هاگتسد و دینک

هقلح طسو رد ار لـباک ،رتالاب تقد لوصح تهج ،نایرج یریگ هزادنا ماگنه(4)

.دیرادهگن

.دریگ ماجنا زاجم ناراکریمعت طسوت اهنت یتسیاب هاگتسد سیورس و تاریمعت(5)

زا .دینک زـیمت یا هرود تروصب رادـمن یمک هـچراپ کی اب ار هاگـتسد هندب(6)

.دینکن هدافتسا هاگتسد ندرک زیمت تهج یوق هدنیوش داوم و اهلولحم

7
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جنر نیرتگرزب یور ار روتکلس ،دیناد یمن ار شجنس دروم نایرج هدودحم رگا)ب(

.دیروایب رت نییاپ یاهجنر یور ارنآ موزل تروص رد و دیراذگب

       تمواقم یریگ هزادنا -4-4  

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

kΩ .دیهد رارق 2000     ایو20     ،200      تیعضو رد ار نادرگ چییوس(2) kΩ

Ω

Ω

.دوش لصو تسا شجنس دروم رسود نآ تمواقم هک رادم زا یرسود هب ار اهبورپ(3)

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

:رادشه   

رادـم ندوب قرـب یب و اهنزاخ همه ندوب ژراشد زا تمواـقم تست زاغآ زا لبق

.دینک لصاح نانیمطا

      یگتسویپ تست -4-5  

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

.دیهد رارق 200      تیعضو رد ار نادرگ چییوس(2)

Ω

Ω

ریز شجنس دروم تمواقم رگا .دینک لصو رادم زا هطوبرم هطقن ود هب ار اهبورپ(3)

.دیآ یمرد ادص هب قوب ،دشاب 50    Ω

:رادشه   
رادـم ندوب قرب یب و اهـنزاخ همه ندوب ژراـشد زا تمواقم تست زاغآ زا لبق

.دینک لصاح نانیمطا

یرتاب رمع لوط شیازفا=کیتاموتا هنیمز سپ رون

هاگتسد ییاراک و 


