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 : رنگ اهم گيري اندازه دستگاه كاربرد
و عايقي الكهاي ، جالها ، رنگها الكتريكي مقاومت يا هدايت گيري اندازه براي وسيله اين از  

 موادي ميزان تعيين براي توان مي و شود مي استفاده ، هستند مايع حالت به كه موادي كليه
 .رود بكار دارد وجود مايع در كه

 : آزمون اصول
 مدل (مايع حالت در جالها و عايقي الكهاي ، رنگها براي مقاومت گيري اندازه وسيله  

   0ميباشد گيري اندازه نمايش صفحه و گيري اندازه پراب شامل  210-1010)
 دكمه سپس و دهيد قرار آزمايش قابل مايع داخل و نموده متصل دستگاه به را پراب 

 ON/OFFنموده راتست مقاومت رنج مرحله چهار دستگاه حالت اين در كنيد روشن را 
 نمايش را دستگاه بودن سالم پيغام صفحه روي دستگاه بودن كاليبره از اطمينان صورت در و

 فشار با توان مي را مقادير و نموده مقاومت گيري اندازه به شروع ثانيه 10 از پس ، دهد مي
  .  نمود رويت MΩ / KΩ  واحد دو به SCALE  كليد

 : فني مشخصات
 19.99 --- 0.05                               : رنج MΩ ( 50 KΩ - 19.99 MΩ ) 
 0.01                             : دقت MΩ 

 2.5 : اتوماتیك شدن خاموش زمان Min    

 نمايشگر :                              LCD 16×1 شب در زمينه چراغ با 

 خروجی پورت                             : به مجهز RS232 

 220                                : تغذيه V AC 

                                               2×9 V DC  ( باطري توسط ) 
 : سفارش جهت اطالعات

 
 شـــــــرح شماره سفارش

 سیستم ديجیتال صفحه نمايش  210-1010

 پراب استوانه 210-2001

 پراب سطح 210-2002

 شارژرو باطری  210-2003

 برنامه نرم افزاری باقابلیت تجزيه و ثبت اطالعات    210-2004
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