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در دسـتگاه watchdogوجـود سيسـتم    :4 يـادآوري
موجب عملكـرد مطمـئن دسـتگاه در محـيط هـاي صـنعتي
ــدانهاي ــزايش مي ــع اف ــردن آن در مواق ميشــود و از قفــل ك

 .الكتريكي اطراف دستگاه جلوگيري مي كندمغناطيسي و 

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

كه دو ورودي آن براي تغذيه دستگاه بوده و به برق شهر
وصل ميشود و دو ترمينال بعدي به ولتاژ مورد) ولت 230(

  دازه گيري وصل خواهد شود نظر جهت ان
مقدار ماكزيمم ولتاژ در حافظه از نوع :2 يادآوري

EEPROM ذخيره مي شود كه بدين ترتيب با خاموش و
  .روشن شدن دستگاه ازبين نمي روند

True RMSاستفاده از روش اندازه گيري : 3 يادآوري

باعث مي شود تا اين دستگاه قابليت انـدازه گيـري سـيگنال
  .با هر شكل موج را داشته باشد  DCهاي 

 تنظيمات و كاركرد
در حالت اندازه گيري عـادي اگـر :نمايش مقادير ماكزيمم 

را بطور همزمان فشـار دهيـد نشـانگر  , شستي هاي 
روشن شده  و  دستگاه بـه حالـت  نمـايش  maxمربوط به 

مقادير ماكزيمم ثبت شـده در حافظـه خـود مـي رود مقـدار
  . بوط به ولتاژ نشان داده مي شود ماكزيمم مر

مقادير ماكزيمم موجود در حافظه   (reset)براي پاك كردن
  . را فشار دهيد   دستگاه شستي

جهت خروج از حالت نمايش مقادير ماكزيمم و برگشت به
را بطور همزمان  , حالت عادي مجددا شستي هاي

كه normخاموش شده و نشانگر  maxفشار دهيد تا نشانگر 
به منزله حالت اندازه گيري نرمال است روشن شود و دستگاه

  .اندازه گيري و نمايش عادي خود را از سر گيرد
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 مشخصات فني
 

  دقت  قابليت تفكيك  گستره
V100 - 0 V0.01 %  F.S.0.5 
V500- 100 V0.1 %  F.S.0.5 

 
  V dc 500حداكثر ولتاژ اندازه گيري

  V dc600محافظت ورودي تا
  MΩ 1  >امپدانس ورودي 

         احتياط         
ثر مقـدار تعريـف شـدهجهت اجتناب از خرابي دستگاه، از حداك 

  .براي ورودي تجاوز ننمائيد
در صورتي كه ظاهر دستگاه كهنه و يـا  آسـيب ديـده باشـد، از 

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

  به عمل آوريد vac30 و  vdc60 كار با ولتاژهاي بيش از 

 مشخصات عمومي
 True RMSازه گيري ولتاژ به صورت اند •

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

 )با هر شكل موج(اندازه گيري ولتاژهاي مستقيم  •

از نـــوع( و حافظـــه ثابـــت  watchdogمجهـــز بـــه  •
EEPROM ( جهت نگهداري مقادير و تنظيمات 

 ماكسي متر جهت ثبت مقادير ماكزيمم ولتاژ  •

ولت بـا دو رقـم اعشـار و 100از نمايش ولتاژهاي كمتر  •
 ولت با يك رقم اعشار 100بيشتر از 

 دو سال گارانتي •

 

144x144 mm 

96x96 mm 

96x48 mm 
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