
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 مشخصات فني
  

  دقت  قابليت تفكيك  گستره

A20 - 0 A0.1 %  F.S.0.5
  

  A  20حداكثر جريان ورودي
   mΩ  20امپدانس ورودي كمتر از

 
         احتياط         

جهت اجتناب از خرابي دسـتگاه، از حـداكثر مقـدار تعريـف 
  .براي ورودي تجاوز ننمائيد شده
كه ظاهر دستگاه كهنه و يا آسيب ديده باشـد، ازدر صورتي  

  .استفاده آن خودداري نماييد
لطفاً جهت جلوگيري از خطر شوك احتياط هـاي الزم را در 

 بـه عمـل    vac30 و  vdc60 موقع كار با ولتاژهاي بـيش از 
  .آوريد

 مشخصات عمومي
 True RMSاندازه گيري جريان به صورت  •

 ميلي متر  48*96 , 96*96 , 144*144 در ابعاد •

بـا هـر(اندازه گيري جريانهـاي متنـاوب و مسـتقيم     •
 )شكل موج

ــه  • ــز ب ــت  watchdogمجه ــه ثاب ــوع( و حافظ از ن
EEPROM ( جهت نگهداري مقادير و تنظيمات 

 ماكسي متر جهت ثبت مقدار ماكزيمم جريان •

 نمايش جريان با يك رقم اعشار  •

 دو سال گارانتي •

 

 خريدار محترم
از حسن انتخاب شما در بـه كـارگيري محصـوالت شـركت      با تشكر

زايلوگ خواهشمند است چنانچه پيشنهاد ،  انتقـاد و يـا سـوالي در    
  .مورد محصوالت اين شركت داريد ، با ما تماس حاصل فرمائيد

  با تشكر                                                
 شركت زايلوگگروه طراحي                              

 
 

خيابان امام ساختمان تجاري گلستان - تبريز: دفتر مركزي   
Tel: (0411) 5538103 – 5538104 
Fax: (0411) 5533738 
E-mail: info@zilug.com  
Web access: www.zilug.com 

نحوه سيم بندي دستگاه بر روي خود دستگاه  :1 يادآوري 
  دستگاه شامل چهار ترمينال ورودي ميباشد. آورده شده است

 230(كه دو ورودي براي تغذيه دستگاه بوده و به برق شهر 
  . وصل ميشود و دو ترمينال بعدي ورودي جريان است) ولت

مقدار ماكزيمم جريان در حافظه از نوع  :2 يادآوري 
EEPROM  ذخيره مي شوند كه بدين ترتيب با خاموش و

  .روشن شدن دستگاه از بين نمي روند
  True RMSاستفاده از روش اندازه گيري : 3يادآوري 

باعث مي شود تا اين دستگاه همزمان قابليت اندازه گيري 
  .را با هر شكل موج را داشته باشد  ACو   DCسيگنالهاي 
در دستگاه موجب  watchdogوجود سيستم  :4 يادآوري 

عملكرد مطمئن دستگاه در محيط هاي صنعتي ميشود و از 
قفل كردن آن در مواقع افزايش ميدانهاي مغناطيسي و 

 .الكتريكي اطراف دستگاه جلوگيري ميكند

 تنظيمات و كاركرد
عادي اگر شستي  در حالت اندازه گيري :نمايش مقدار ماكزيمم 

  max، نشانگر مربوط به  را بطور همزمان فشار دهيد , هاي 
روشن شده  و دستگاه به حالت نمايش مقادير ماكزيمم ثبت شده 

  . در حافظه خود مي رود و مقدار ماكزيمم جريان را نشان مي دهد
مقدار ماكزيمم موجود در حافظه    (reset)براي پاك كردن

  . را فشار دهيد دستگاه شستي
ت به حالت عادي جهت خروج از حالت نمايش ماكزيمم و برگش

را بطور همزمان فشار دهيد   , بايستي مجددا شستي هاي 
كه به منزله حالت  normخاموش شده و نشانگر  maxتا نشانگر 

اندازه گيري نرمال است روشن شود و دستگاه اندازه گيري و نمايش 
  .عادي خود را از سر گيرد
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