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 و یکیرتکلا تازـیهجت رتشیب جاور نآ عبت هب و کـینورتکلا و قرب یاهیرواـنف شرتسگ اب هزورـما

 رد یتح هکلب عیاـنص رد اهـنت هن ،دمآراک یرازبا ناوـنعب رتم یتلوم نـتشاد ترورض ،یکینورـتکلا

.دروخ یم مشچ هب زین یمومع یاهدربراک

 رت یتعنص اب هزورما نکیل .دندوب الاب تمیق اب گولانآ اتدمع رازاب رد دوجوم یاهرتم یتلوم ،هتشذگ رد

 نآ جاور  اجنآ زا و هدمآ رتنییاپ رازبا نیا تمیق ،ناـگدنزاس راک تیفیک و دادعت شیازـفا و ایند ندش

 .تسا هتفای شیازفا زین

 حیحص ریسم رد رـبراک تیاده رد یعس ،نـئمطمرتم یتلوم کی یاه تیلباق لیلحت اب ،امـنهار نیا

 یاهیگژیو هب هجوت اب اهتنا رد .تسا هتشاد یداـصتقا هتبلا و الاب ییاراک اب یرتم یتلوم دیرـخ تهج

.دوش یم هئارا رتم یتلوم دیرخ یارب یتاداهنشیپ هدرمشرب

:تسا ریز حرش هب رتم یتلوم هاگتسد کی طسوت هئارا لباق تاناکما

:یبناج تاناکما -1 
 

یسراف یامنهار هچرتفد

 هچرتفد نیا رگا .تسیرورض نآ یامنهار هچرتفد هعلاطم یکینورتکلا هاگتسد ره زا هدافتسا زا شیپ

 رتشیب رمع لوط هب رما  نیا و هدش رتشیب نآ هعلاطم هب یو لیامت ،دشاب هدننک فرصم یردام نابز هب

 زا لـبق دناوت یم یرتشم                                                                                                                  یتح .دنک یم ینایاش کمک ربراک یدنمتیاضر شیازفا نینچمه و هاگتسد

.دنک ادیپ یهاگآ هدافتسا حیحص هقیرط و تاناکما هب تبسن ات دنک هعلاطم ارنآ دیرخ



اهبورپ و لمح فیک

 هک ارـچ .درک هدافتسا رـتم یتلوم لمح فیک زا تسا رـتهب ،لحم رد یباـی بیع یاهدرـبراک تهج

 رد نینچمه .تشاد هارمه هب نآ رد ار هاـگتسد یاهبورپ و هعجارم تهج ار امنهار هـچرتفد ناوت یم

 یرـیگولج هاگتسد هب یگدولآ و کاـخ و درـگ دورو زا ،فیک رد                                                                  هاگتسد یرادهگن ،هدولآ یاه طیحم

  .دنک یم ینایاش کمک هاگتسد رمع لوط شیازفا هب فیک زا هدافتسا .دنک یم

 ارنآ اب راک نآ یریذپ فاطعنا هلمج زا هاگتسد بورپ تیفیک ،رتم یتلوم زا یمئاد هدافتسا هب هجوت اب

 ،تسا هارمه امد روسنس اب هک امد بورپ دوجو نینچمه .دنک یم رت ینالوط ارنآ رمع لوط و رت هداس

 اهنآ رد هک ییاـهدربراک رد ،دراد ندش هدیشک تیلباق نفلت میس نوچمه هک یعون صوـصخلا یلع

 .تساراک میراد امد شجنس

:یرازفا تخس تاناکما -2 

ریگ هبرض کیتسال

  طوقس طیارش رد دوش یم ثعاب ،دنیازفا یم دوخ لوصحم هب ارنآ ربتعم ناگدنزاس رثکا هک یگژیو نیا

 یحارط یا هـنوگ هب ارنآ دننک یم یعس ناـگدنزاس الومعم .دوش دراو نآ هب یرتمک بیسآ ،هاـگتسد

.دشاب ظفاحم کیتسال نیا نیمز اب هاگتسد سامت هطقن نیلوا                                                      ،طوقس زا یطیارش ره رد هک دننک
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هاگتسد هـیاپ

 یاهدرــبراک رد هـک دهد یم ار هداــتسیا تروصب رتم یتلوم زا هدافتسا تیلباق ،هاگــتسد هـیاپ

 یارب یا هجرد 180 فاطعنا ناگدنزاس یخرب نینچمه .دنک یم رت هداس ارنآ زا هدافتسا ،یهاگشیامزآ

 .درک هدافتسا زین زیوآ تروصب نآ زا ناوت یم اهتنا ات هیاپ ندرب اب هک دنا هدش لئاق هیاپ
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ابرـنهآ

 تباث و بصن هزاجا ابرنهآ ،قرب یاهولبات یور راک نوچمه تسا یزلف یراک یاضف هک ییاهدربراک رد

.دهد یم ار ولبات هراوید لاثم یارب یزلف حطس یور رتم یتلوم ندرک

)        (یسامتریغ رتمزاف

 نیا ندرک کیدزن اب هک دننک یم هیبعت هاگـتسد یالاب تمسق رد ار رازبا نیا  ربتعم ناگدـنزاس اریخا

.ددرگیم نشور هطوبرم غارچ ،رادقرب یداه ره هب تمسق

NCV

و هـیاپ یا هجرد 180 تکرح تـیلباق

نآ زا هدافتسا اب هتخیوآ بصن تیلباق 



)               (هنیمز سپ رون

 نودب رتم یتلوم المع اریز .تسیدربراک رایسب مک ییانشور اب طیحم رد ای و یکیرات طیارش رد رون نیا

.تسا هدافتساالب قرب هتساوخان عطق طیارش رد تیلباق نیا

Backlight

روتکلس یور رون

 عبنم زین روتکلس یور ناگدنزاس یخرب ،قلطم یکیرات طیارش رد رتم یتلوم زا هدافتسا لیهست تهج

.دید ار روتکلس تیعضو ناوتب زین طیارش نیا رد ات دنا هدرک هیبعت یرون

شیامن هحفص ماقرا زیاس

  رود هار زا ار شیامن هحفص و میریگب هلصاف هاگتسد زا تسا زاین یریگ هزادنا تهج هک ییاهدربراک رد

 کمک راک ماـجنا تعرس نـینچمه و یدرف یاـطخ زورب شهاک هب اهرتکاراک گرزـب زیاس ،مـیناوخب

.دنک یم

هنیمز سپ رون میظنت روسنس

 هنیهب رد بیترت نیدب و دنک یم دایز ای مک ار هنیمز سپ رون ،طیحم رون طیارش هب هتسب روسنس نیا

.دنک یم شقن یافیا یرتاب رمع یزاس

اه زوـیف

 طلغ یربراـک طیارش رد هاـگتسد تمالس ظفح تهج ،دـنتسه ددع ود یلا کی الومعم هک اهزوـیف

.دننک یم یریگولج رتم یتلوم هب بیسآ زورب زا و دنزوس یم
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)                                              (یکیناکم ندرک هکولب متسیس

  روتکلس تیعضو نآ هب طوبرمریغ یاه یدورو ،روتکلس تیعضو هب هجوت اب  نامز ره رد متسیس نیا

 تیعضو کی رد هک یطیارش رد نینچمه .درک دراو اه یدورو نآ هب یبورپ ناوتن اتدنک یم دودسم ار

 یاهیدورو هک یتیعضو هب روتکلس ندیخرچ هزاجا متسیس نیا ،میتسه روتکلس
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Mechanical Blocking System

 یطابترا نآ اب ینونک                                                                                                                          

 دیفم رمع ،طلغ یربراک زا یشان هدراو یاه بیسآ زا یرـیگولج اب قیرط نیا زا و دهد یمن ار دنرادن

.دهد یم شیازفا ار هاگتسد

:یرازفا مرن تاناکما -3 

 یارب هک تسین مزال رگید و دنراد ار کـیتاموتا جنر رییغت تـیلباق ،یگژیو نیا دجاو یاهرتم یتلوم

 نیا .دوش یم باختنا کیتاموتا روطب جنر هکلب دناخرچ ار روتکلس ،رظن دروم جنر هدودحم هب ندیسر

 نینچمه و تست یگداس و لمع تعرس هب یگرزب کمک تیلباق

 Autorangeَ)                 ( جنروتا

.دنک یم هاگتسد رمع لوط                                                                                                 

 کـیتاموتا روطب اهنآ زا هدافتسا نایاپ زا نیعم نامز تشذگ زا سپ ،یگژیو نیا دجاو یاهرتم یتلوم

 رتم یتلوم و دوش یریگولج یرتاب هیلخت زا و دوش ییوج هفرص یرتاب فرصم رد اتدنوش یم شوماخ

.دشاب راک هب هدامآ یدعب هدافتسا رد

 Autopower-offَ)                       ( فآرواپوتا

 ،رتالاب ماقرا دادعت شـیامن تیلباق اب اهرتم یتلوم زا .دنتسه هاگـتسد شیامن تقد فرعم ماـقرا نیا

.تفرگ هرهب زین تسا مزال یرتشیب تیساسح هک ییاهدربراک رد ناوت یم

شیامن لباق ماقرا دادعت

)           (رزاب ای قوب

 هدنهد ناشن قوب یادص .دوش یم هدافتسا تیلباق نیا زا رادم ندوب هتسویپ زا نانیمطا لوصح تهج

 یاه طـیحم رد تسین هاگتسد شـیامن هحفص هدـهاشم هب یزاـین رگید و تسا رادم ندوب هتسوـیپ

زا قوب یادص ندوب دنلب ،الاب یتوص یگدولآ اب یتعنص

Buzzer

.تسا رادروخرب ییالاب تیمها                                                                                  
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تاداهنشیپ و یدنب عمج
 ،یبناج تاناـکما بلاق رد ربتعم لاتیجید رتم یـتلوم کی طسوت هئارا لباق تاناـکما راتشون نیا رد

 تاـیصوصخ نیا هب هجوت اب .تفرگ رارق یسررـب دروم ،یرازفا مرن تاناکما و یرازفا تخس تاناکما

:ددرگ یم داهنشیپ ربراک زاین هب هتسب                دنرب زا لیذ یاهلدم Holdpeak

770D

760H

یسراف یامنهار هچرتفد

یرازفا تخس تاناکما یرازفا مرن تاناکمایبناج تاناکما

امد بورپ

لمح فیک

هنیمز سپ رون

روتکلس یور رون

یتظافح زویف ددع ود

ریگ هبرض کیتسال

هجرد 180 شدرگ تیلباق اب هیاپ

یزلف هراوید یور بصن تهج ابرنهآ

)         (یسامتریغ رتمزاف NCV

هنیمز سپ رون میظنت روسنس

یوق یادص اب )قوب(رزاب 

یکیناکم ندرک هکولب متسیس

)              (جنروتا

)                    (فآرواپوتا

Autorange

Autopower-off

True RMS)             (یعقاو RMS

40,000 :شیامن لباق ماقرا

فارگراب

امد شیامن

ممینیم و ممیزکام ریداقم شیامن

)                     (یبسن ریداقم شیامن Relative Values

یسراف یامنهار هچرتفد

یرازفا تخس تاناکما یرازفا مرن تاناکمایبناج تاناکما

امد بورپ

لمح فیک

هنیمز سپ رون

روتکلس یور رون

تشرد زیاس اب ماقرا شیامن

یتظافح زویف ددع ود

ریگ هبرض کیتسال

هجرد 180 شدرگ تیلباق اب هیاپ

یوق یادص اب )قوب(رزاب 

یکیناکم ندرک هکولب متسیس

)              (جنروتا

)                    (فآرواپوتا

Autorange

Autopower-off

True RMS)             (یعقاو RMS

6,000 :شیامن لباق ماقرا

امد شیامن

ممینیم و ممیزکام ریداقم شیامن

)                     (یبسن ریداقم شیامن Relative Values

تشرد زیاس اب ماقرا شیامن

)               (یعقاو         ششوپ RMSTrue RMS

  اهرتمیتلوم نیا .دنا هدرک هئارا ار یعقاو        ششوپ تیلباق اب ییاهرتم یتلوم ،ربتعم ناگدنزاس اریخا

 قـیقد روطب  ار رادقم نیا ،حـیحصت بیرض زا هدافتسا اب جوم لکش        رادقم نـیمخت یاجب دنرداق

.دننک هئارا و هبساحم یسونیسریغ و یسونیس جوم لکش هنوگره یارب

RMS

RMS

Bargraph)               ( فارگراب

 ،لاـتیجید یاهرتم یتلوم ربتعم ناگدنزاس ،گولانآ یاهرتم یتلوم ناربراک هقئاذ هب مارتحا تهج هب

 هـبرقع تکرح رگ یعادـت هک دنتفرگ رظن رد ار فارگراب مان هب یا هدنوشرپ راون شـیامن هحفص یور

 .دهد یم هئارا سایقم                                                                                  شیامن اب ار یریگ هزادنا دروم رادقم تارییغت و تسا
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امد شیامن

 تروص امد نازـیم ساسا رب یریگ میمصت هک ییاهدربراک رد .ددرگ یم هـئارا      ایو     ساسا رب امد

 .تسا دنمشزرا و یدربراک تیلباق نیا ،اه تاتسومرت و اه چییوسومرت نوچمه دریگ یم
°C°F

ممینیم و ممیزکام ریداقم شیامن

 و ممیزکام رادقم شیامن تیلباق ،تسالاب هدش یریگ هزادنا ریداقم دادعت هک یرامآ یاهیریگ هزادنا رد

.تسا یدربراک و دنمشزرا رایسب ممینیم

)                         ( یبسن ریداقم شیامن

  یریگ هزادنا رد نویساربیلاک هب زاین ای و مینزب رادقم ود هسیاقم هب تسد تسا زاین هک ییاهدربراک رد

 .درب هرهب یگژیو نیا زا ناوت یم ،میراد قیقد

Relative Values
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یسراف یامنهار هچرتفد

یرازفا تخس تاناکما یرازفا مرن تاناکمایبناج تاناکما

هنیمز سپ رون

یتظافح زویف ددع کی
ریگ هبرض کیتسال

یوق یادص اب )قوب(رزاب 

)              (جنروتا

)                    (فآرواپوتا

Autorange

Autopower-off

4000 :شیامن لباق ماقرا

شخب هب تاداهنشیپ و تارظن هئارا ایو قوف تالوصحم هیهت تهج

.دییامرف لصاح سامت قوف لیمیا اب ایو هعجارم ام اب طابترا 

تظافح تامدخ و نیمات
ps-co.ir

Info@ps-co.ir
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یروآون
یداصتقا هفرص

لوصحم تیفیک و عونت


