
 

را اودااسٌ  زدر ايه حالت دستگاٌ كميتُاي مًرد وظ 

 , گيزي مي كىا ي اپزاتًر مي تًاوا با اسدتاادٌ اس كييداَاي   

كميت مًرد ومداي  را اوتادان ومايدا دسدتگاٌ داراي سدٍ       

 8رقم مي باشا ي در كىار آوُدا   4رديف ومايشگز سًن سگمىتي 

قدزار   دادٌ شداٌ  مًدن پارامتز ومداي  عاد چزاغ بزاي مشاص و

بصًرت چزخشي تغييز   , گزفتٍ كٍ با فشزدن كيياَاي 

   .پياا مي كىا

 F , S , Q , P, PF , I , VLL , VLN) ( مي باشا. 

VLN  يلت: )يلتاص فارَا وسبت بٍ وًل( بزحسب 

 VLLيلتاص فاسَا وسبت بٍ َم ( بزحسب يلت( : 

 I زآمپ: )جزيان َزفاس ( بزحسب  

 PF: خاسوي بًدن آوُا ضزيب تًان َز فاس  با وماي  سياي ي  

 Pًبز حسب كييً يات : تًان اكتي 

 Qًبز حسب كييً يار : تًان راكتي 

 S:  بز حسب كييً يات آمپزتًان ظاَزي 

F فزكاوس َزفاس بزحسب َزتش : 
 

 

   تعزيف سمان بزاي مات سمان متًسط گيزي ي ثبت مقداديز
 صًرت درخًاستدر  – ماكشيمم

 بصًرت ًَشمىا ي مميش شىاير وماي  اعااد 

 كميدت اودااسٌ    جُدت ومداي  َمشمدان    ومايشگز سٍ رديف
 َز فاس گيزي شاٌ بزاي

  ٍمجُددددش بددددWatchdog   ًي حافظددددٍ ثابددددت اس ودددد
(EEPROM)  جُت وگُااري مقاديز ي تىظيمات 

 مشخصات فني
قابييت 
 تاكيك

01 – 011 hz 1.0hz 

 011V 1.0V <يلتاص

 011V 0V >يلتاص 

 011A 1.0A <زيان ج

 011A 0 A >جزيان 

 1.10 ضزيب تًان

1.110K تًاوُا
W 

 

 مشخصات عمومي

 اوااسٌ گيزي يلتاص سٍ فاس وسبت بٍ وًل 

 اوااسٌ گيزي يلتاص سٍ فاس وسبت بٍ َم 

 اوااسٌ گيزي جزيان سٍ تا فاس بصًرت مستقل 

 )اوااسٌ گيزي تًان اكتيً َزفاس )كييً يات 

 يً َزفاس )كييً يار(اكتاوااسٌ گيزي تًان ر 

 )اوااسٌ گيزي تًان ظاَزي َزفاس )كييً يلت آمپز 

 اوااسٌ گيزي فزكاوس َز فاس 

    اوااسٌ گيزي ضزيب تًان َزفاس ي وماي  سياي ي يدا خداسوي
 بًدن آوُا

 ( 0111الي  0قابييت تىظيم مقاار ايليٍ تزاوس جزيان اس) 

 ( 0قابييت تىظيم مقاار ثاوًيٍ تزاوس جزيانA  0ياA) 

 اراي پًرت دRS480    جُت بزرسي عميكزد تحت پزيتكدل
MODBUS 

  يلت   061-81مىبع تغذيٍ سًئيچيىگ 

  ٍماكسيمتز بصًرت مىًي مقاديز بيشيىoptional 

 

 

در ايه حالت دستگاٌ كميتُاي مًرد وظزرا اودااسٌ   

 , گيزي مي كىا ي اپزاتًر مي تًاوا با اسدتاادٌ اس كييداَاي   

كميت مًرد ومداي  را اوتادان ومايدا دسدتگاٌ داراي سدٍ       

 8رقم مي باشا ي در كىار آوُدا   4رديف ومايشگز سًن سگمىتي 

عاد چزاغ بزاي مشاص ومًدن پارامتز ومداي  دادٌ شداٌ قدزار    

بصًرت چزخشي تغييز   , گزفتٍ كٍ با فشزدن كيياَاي 

 پياا مي كىا.  

 F , S , Q , P, PF , I , VLL , VLN) ( .مي باشا 

VLN يلتاص فارَا وسبت بٍ وًل( بزحسب يلت( : 

 VLLيلتاص فاسَا وسبت بٍ َم ( بزحسب يلت( : 

 I جزيان َزفاس ( بزحسب آمپز( : 

 PF ضزيب تًان َز فاس  با وماي  سياي ي خاسوي بًدن آوُا : 

 Pتًان اكتيً بز حسب كييً يات : 

 Qتًان راكتيً بز حسب كييً يار : 

 Sبز حسب كييً يات آمپزاَزي : تًان ظ 

F فزكاوس َزفاس بزحسب َزتش : 

 

 

   تعزيف سمان بزاي مات سمان متًسط گيزي ي ثبت مقداديز
 صًرت درخًاستدر  – ماكشيمم

 وماي  اعااد بصًرت ًَشمىا ي مميش شىاير 

       ٌسٍ رديف ومايشگز جُدت ومداي  َمشمدان كميدت اودااس
 گيزي شاٌ بزاي َز فاس

  ٍمجُددددش بددددWatchdog   ًي حافظددددٍ ثابددددت اس ودددد
(EEPROM)  جُت وگُااري مقاديز ي تىظيمات 

 مشخصات فني
قابييت 
 تاكيك

01 – 011 hz 1.0hz 

 011V 1.0V <يلتاص

 011V 0V >يلتاص 

 011A 1.0A <جزيان 

 011A 0 A >جزيان 

 1.10 ضزيب تًان

1.110K تًاوُا
W 

 

 مشخصات عمومي

 اوااسٌ گيزي يلتاص سٍ فاس وسبت بٍ وًل 

 لتاص سٍ فاس وسبت بٍ َماوااسٌ گيزي ي 

 اوااسٌ گيزي جزيان سٍ تا فاس بصًرت مستقل 

 )اوااسٌ گيزي تًان اكتيً َزفاس )كييً يات 

 )اوااسٌ گيزي تًان راكتيً َزفاس )كييً يار 

 )اوااسٌ گيزي تًان ظاَزي َزفاس )كييً يلت آمپز 

 اوااسٌ گيزي فزكاوس َز فاس 

  ي يدا خداسوي   اوااسٌ گيزي ضزيب تًان َزفاس ي وماي  سياي
 بًدن آوُا

 ( 0111الي  0قابييت تىظيم مقاار ايليٍ تزاوس جزيان اس) 

 ( 0قابييت تىظيم مقاار ثاوًيٍ تزاوس جزيانA  0ياA) 

 اراي پًرت دRS480    جُت بزرسي عميكزد تحت پزيتكدل
MODBUS 

  يلت   061-81مىبع تغذيٍ سًئيچيىگ 

  ٍماكسيمتز بصًرت مىًي مقاديز بيشيىoptional 

 

 

MULTI METER 

Operating manual 
 
 

 مولتي متر

Zmp1111 

Zmp2211 

 دفترچه راهنما

 

 

 

MULTI METER 

Operating manual 
 

 مولتي متر

Zmp1111 

Zmp2211 
 دفترچه راهنما


