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كات ن: لطفا قبل از شروع كار با دستگاه اطالعات و نكات ايمني ●
به آنرا با دقت مطالعه فرماييد. ايمني مربوط  

ه دستگاه از وارد شدن راي جلوگيري از آسيب رسيدن بب -1
ه از بيش از حد مجاز ماكزيمم مندرج شده در دستگا سيگنالي كه
 تجاوز نكند.

گر احتمال خرابي دستگاه مي رود،از آن استفاده نكنيد.ا -2  

بذول مهنگام كار با هادي ها و رسانا نهايت احتياط الزم را  -3
 فرماييد.

مانطوري كه در منوئال(راهنما) اشاره شده از دستگاه ه -4
است،استفاده كنيد،در غير اينصورت حفاظت ارائه شده توسط 

 دستگاه ممكن است،خراب شده و آسيب بيند.

با دستگاه را بل از شروع به كار راهنما و دستورالعمل كار ق -5
 مطالعه فرماييد و نكات ايمني را رعايت كنيد.

 30ولتي و يا جريان مستقيم  60ا جريان مستقيم هنگام كار ب -6
  60Vولتي احتياط كنيد،كه از خطر شوك گرفتگي دور بمانيد. 
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ع تمامي جريان ها را از منببل از اندازه گيري مقاومت دستگاه،ق -7
ز منبع جريان قطع كنيد.اصلي و همچنين لود ها را ا  

 ●نشانه هاي ايمني

 احتياط قبل از استفاده كردن از دستگاه

 ولتاژ خطرناك

سرتاسردستگاه توسط دو عايق محافظتي و يا عايق  
 تقويت شده محافظت مي شود.

  خصوصيات ●

2درجه آلودگي  -1  

متر  2000ارتفاع -2  

قابل استفاده فقط در محيط داخلي -3  

درصد مي باشد. 80درجه رطوبت ماكزيمم -4  

درجه سانتي گراد 40تا  0دماي محيطي مناسب بين  -5  
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شرايط نگهداري  ●  

ه فقط بايد توسط افراد متخصص و واجد شرايط تعمير دستگا -1
دا انجام بگيرد، از سپردن تعمير دستگاه به افراد غير متخصص ج

 خود داري فرماييد.

يك دستمال خشك پاك و ر از چندگاهي دستگاه را توسط ه -2
 گرد و غبار آن را بزداييد.

گيري دستگاه: اندازه محدوده●  Ω020 ,200KΩ,200MΩ/500V,2000MΩ/1000V,750
V/ACV,1000V/DCV 

بار در هر ثانيه 2.5مان نمونه برداري: ز -4  

فر كردن دستگاه): دستگاه به طور اتوماتيك صفر تنظيم صفر(ص -5
 مي شود.

ترين رقم نمايش دادهشماره يك باال:شاخص بيش از حد  -6  

مي شود.   
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نشانگر ضعيف بودن باتري: نماد         در صفحه نمايشگر -7
 دستگاه،نشانه ضعيف بودن باتري دستگاه شماست.

درجه  104تا  32درجه سلسيوس( 40تا  0دماي كار:  -8
 فارنهايت)

RH درصد  70ميزان رطوبت: حدكثر  -9  

 140تا  14درجه سانتي گراد ( 60ا ت -10دماي نگهداري:  -10
 درجه فارنهايت)

ولتي قلمي  1.5باتري  6منبع تغذيه:  -11  

200(L)*92(W)*50(H)mm ابعاد: -12  

لوازم جانبي: تست ليد،شش باتري قلمي،يك كيف  -13
 همراه،منوئال

 د و ارقام در جداول زير تحت: اعدامشخصات الكتريكي ●
 شرايط دمايي و رطوبتي زير برآورد شده اند:

23C°(up to 28C°and low to 18C°),below 80%RH 
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Continuity beeper: 
Rang

e 
Resolutio

n 
Operation  
Resistance 

Max.ope
n circuit 
voltage 

over load  
protectio

n 
 0.1ꭥ Resistance<40

ꭥ 
4.5V 250Vrms 

Short circuit current:<200mA  
DC voltage: 

Rang
e 

Resolutio
n 

Accuracy Input 
Impedanc

e 

Overload 
Protectio

n 
1000

V 
1V ±(0.8%+3

) 
10Mꭥ 1000Vrm

s 
AC voltage(40Hz-400Hz) 

Rang
e 

Resolutio
n 

Accuracy Input 
Impedanc

e 

overload 
Protectio

n 
750V 1V ±(1.2%+1

0) 
10Mꭥ 750Vrms 
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Meg OHMS 
Range Resolutio

n 
Accurac

y 
Terminal 

voltage 
200Mꭥ/250V 0.1Mꭥ ±(3%+5) 250V+10%῀-

0% 
200Mꭥ/500V 0.1Mꭥ 500V+10%῀-

0% 
0-

1000Mꭥ/1000
V 

1Mꭥ ±(5%+5) 1000V+10%῀
-0% 

1000-
2000Mꭥ/1000

V 
  

  

  

  

  

 

Range  Test current Short circuit 
current 

200Mꭥ/250V  
1mA 

250Kꭥ(load)  
 

<1mA 
200Mꭥ/500V 500Kꭥ(load) 

0-1000Mꭥ/1000V 1Mꭥ 
1000-

2000Mꭥ/1000V 
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  :معرفي دستگاه ●
  نمايشگر دستگاه -1

  دكمه هلد  -2

  دكمه قفل  -3

دكمه نور پس زمينه-4  

دكمه تست  -5  

سوئيچ چرخان -6  

VΩ 7- جك  

COM محل اتصال جك  -8  

گيره -9  

كاور باتري  -10  
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: كابل هانحوه اتصال  ●  

وصل   COM و كابل سياه را به پايانه   Vꭥ يانه كابل تست قرمز به پا  

 مي شود.

هنگامي كه باتري ضعيف شود عالمت باتري در صفحه نمايش ●
اتري وب ستگاه كاور باتري را درآوردهدستگاه ظاهر مي شود، در پشت د

          جنس باتري شما آلكاالين باشد.        جا بزنيد،بهتر است را 

اهمي قرار دهيد.زماني كه  200رنج تغييرات دستگاه در حالت  ●
را نمايش مي دهد. ꭥ00.0متصل باشند دستگاه كابل هاي تست 

 "1"،صفحه نمايش،بي نهايت را با دهنگامي كه كابل وصل نمي شو
كابل درست كار ا اطمينان مي دهد كه منمايش مي دهد. اين به ش

                                                                         مي كند.

 

                                                                   



11 
در ايران   CEM واحد تحقيقات و توسعه                   User manual 1054 

:اندازه گيري مقاومت عايق●  

200Mꭥ/250V: اندازه گيري در حالت 
در  اكثر آزمون مقاومت عايقاين ولتاژ  معمول مورد استفاده براي 

  كمهاندازه گيري مقاومت عايق ابتدا د ول است. برايشرايط نصب معم

ستر تتست را فشار داده و سپس دستگاه را در حالت به اصطالح پاور    

قرار دهيد در اين هنگام نمايشگر عبارت    Power on the tester  

خواهد داد.نشان   Insulation Tester 

ا ريز كردن و بخش كردن عايق ها ضروري مي شود،زيرگاهي اوقات 
را به  مقاومت هاي موازي بسيار زياد است، در اين مواقع بايد عايق

بخش هايي تقسيم كرده و مقاومت هر بخش را به صورت جداگانه 
 اندازه گيري كنيد.
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2000Mꭥ/1000V محدوده:اندازه گيري در   ● 
تا  050منبع تغذيه دستگاه،بين اين ولتاژ زماني انتخاب مي شود كه 

ولت باشد. اطمينان حاصل كنيد كه در دستگاه يا مدار شما 1000
را ولت آسيب ببيند،زي 1000كامپوننت(اجزايي) نباشد كه در ولتاژ 

ولت ممكن است آسيب  1000بسياري از كامپوننت ها در دماي 
از جمله كامپوننت هاي حساس مي توان به چراغ  ببينند.

                 ،بالستيك الكترونيكي،المپ هاي فلئورسنت و...روشنايي
Lock          ) براي ثابت نگه داشتن ولتاژ تست است. (قفل دكمه  ● 

:مقاومت هاي پايين●  

اهمي قرار دهيد. كابل هاي تست را  200مقاومت  سوئيچ را در -1
صل پايانه هاي دستگاه متهامنطور كه در قبل توضيح داده شد،به 

و  دو سر كابل هاي تست را به دو سر جريان وصل كنيد كنيد، نوك
وييچ براي جريان هاي متناوب و مستقيم نيز س مقاومت را بخوانيد.

ي ودستگاه را در حالت اي سي ولتاژ(ولتاژ متناوب) و يا دي سي 
 (ولتاژ مستقيم) قرار دهيد.
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