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IP 30(96x96x115)mm

ver :9301

معرفی دستگاه 

شیوا امواج با طراحی زیبا ، صفحه نمایش بزرگ وکارآیی   دستگاه ولت متر 96

فوق العاده داراي3وضعیت نمایش ولتاژ، ماکزیمم ولتاژ و مینیمم ولتاژ            

 می باشد.

مشخصات فنی  ولت متر96 شیوا امواج

°C °C

  180 - 250 VAC / R - N / 50 - 60 Hz : ولتاژ تغذیه

300 - 500 VAC /  3PH / 50 - 60 Hz : ولتاژ ورودي

1V : دقت اندازه گیري ولتاژ

کارآیی در    دما :    65+  ..     20-

                رطوبت : 70%

ویژگی هاي ولت متر 96 شیوا امواج

(RS,RT,ST)نسبت به نول و همچنین ولتاژهاي خطی (R,S,T) نمایش ولتاژهاي فازي

نمایشگر بزرگ منحصر بفرد

 6 عدد نشانگر براي اعالم3 حالت نمایش   

قابلیت ثبت و نمایش  ماکزیمم و مینیمم ولتاژ

V , MAX , MIN   انتخاب سه حالت نمایش  : SELECT    2عدد کلیدفشاري

مینیمم ولتاژ با  و  صفرکردن مقدارهاي ماکزیمم      5 =CLEAN                          

5 Sec                                                  فشار کلید به مدت

(LOCK)قفل بر روي هر کدام از ولتاژها                                                 

ذخیره تمام اطالعات در هنگام قطع برق

راهنماي نصب و سیم کشی روي ترمینال هاي دستگاه

(R,S,T) ولتاژهاي فازي

(RS,RT,ST) ولتاژهاي خطی

ولتاژهاي فازي     ماکزیمم
ولتاژهاي خطی    ماکزیمم 

ولتاژهاي فازي  مینیمم 

ولتاژهاي خطی   مینیمم 

V

MAX 

MIN 

ولت متر96 شیوا امواج

 MODEL : VMD-MM

 VOLT METER 96
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MINیا MIN نوع کلید                   عملکرد                     عملکرد در حالت ولتاژ

جدول عملکرد کلید هاي دستگاه

براي پاك کردن مقادیر  MAX  یا  MIN  ولتاژ در حالیکه در وضعیت مربوطه 

هستید کلید                        را 5 ثانیه ممتد فشار داده که شمارش معکوس 

از عدد 5 روي صفحه نمایش آغاز و پس از صفر شدن،هم زمان کلیه 6 پارامتر 

MAX یا MIN ولتاژ صفر خواهد شد و دستگاه مجدداً آماده ثبت مقادیر 

ماکزیمم و مینیمم ولتاژ خواهد بود .

تذکر3 : اگر در حین کار قبل از اینکه شمارش معکوس به پایان برسد کلید را 

رها کنید دستگاه عکس العملی نخواهد داشت و به حالت نمایش ولتاژ          

باز خواهد گشت.

 :SELECT  کلید

با هر بار فشار دادن کلیدSELECTهم زمان با روشن شدن نشانگر مربوطه 

یکی از سه حالت ولتاژ  V ، ماکزیمم ولتاژ MAX  و یا مینیمم ولتاژ MIN را 

می توانید انتخاب کنید . بعد از انتخاب وضعیت در حالت هاي  MAXو یا 

MIN با استفاده از کلید                   می توان مقادیر 6 پارامتر ماکزیمم 

ولتاژ و یا مینیمم ولتاژ را به ترتیب(NR-NS-NT-RS-RT-ST)مشاهده 

نمایید.

تذکر1: چنانچه به مدت 10 ثانیه کلیدها فشار داده نشود نشانگر Vروشن و 

دستگاه به حالت نمایش ولتاژ باز می گردد.

عملکرد دستگاه:

دستگاه در حالت عادي مقادیر 6 پارامتر ولتاژ را به ترتیب زیر و به صورت 

چرخشی نمایش می دهد :

(NR-NS-NT-RS-RT-ST)
کارآیی کلیدها به شرح زیر می باشد:

کلید

در حالت  نمایش عادي دستگاه با استفاده از کلید                  می توان 

پارامتر مورد نظر را قفل کرد و با فشار مجدد همین کلید دستگاه به حالت 

نمایش چرخشی باز می گردد.

 تذکر2: مقدار ولتاژي به عنوان ماکزیمم یا مینیمم ثبت خواهد شد که 

حداقل 5 ثانیه تداوم  داشته باشد .

انتخاب حالت ولتاژ، MAXو یا
MIN

حالت چرخشی یاثابت کردن 

نمایش پارامترهاي ولتاژ

-نمایش پارامترهاي ماکزیمم و مینیمم
-پاك کردن مقادیر MAX یا MINولتاژ 

با فشار ممتد کلید به مدت 5 ثانیه

ساعات تماس : از ساعت 7 صبح الی 8 شب در روزهاي کاري

خدمات پشتیبانی شیوا امواج

E.mail : info@ shivaamvaj.com

براي کسب اطالعات از دیگرمحصوالت شیوا امواج و خرید اینترنتی

بهبه سایت www.shivaamvaj.com مراجعه فرمایید.

فکس:32658332 (031)

 (031 ) شماره هاي بخش خدمات پشتیبانی:32669960-1، 32661337، 32678232

(031) شماره هاي بخش بازرگانی : 32645687-9

محصوالت شیوا امواج  داراي استاندارد        اروپا ، تأییدیه ادارات برق سراسرکشور 

و سازمان  پژوهش هاي علمی و صنعتی کشور 

داراي گواهینامه  بین المللی مدیریت کیفیت ISO 9001-2008 از مؤسسه                             انگلستان

مطابق با استانداردهاي جهانی ، با 3 سال ضمانت رسمی و تعویض بدون سؤال در خدمت صنعت برق کشور

احترام به مشتري وظیفه ماست.

3 سال ضمانت تعویض بدون سوال با شرایط زیر : 

1 - از تاریخ چاپ شده روي برچسب دستگاه بیش از 3 سال سپري نشده باشد. 

2 -  سالم و محفوظ ماندن برچسب دستگاه
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