
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مشخصات فني
 

قابليت   گستره
  دقت  تفكيك

1Hz to 10Hz 0.001 %  F.S.0.5 

10Hz to 100Hz 0.01 %  F.S.0.5 

100Hz to 1000Hz 0.1 %  F.S.0.5 

 ولت  500: حداكثر ولتاژ ورودي
 

         احتياط            
ر مقـدار تعريـف شـدهجهت اجتناب از خرابي دستگاه، از حداكث 

  .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
  1Hz  to 1KHzه گيري در گستره انداز •

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

  watchdogمجهز به سيستم  •

 سيستم مميز شناور در نمايش  •

 دو سال گارانتي •

 

144x144 mm 

96x96 mm 

96x48 mm 

 
ZILUG Co. Ltd. 

Frequency Meter   
Operating manual           

   
  

 متر فركانس 
 دفترچه راهنما                         

 

 خريدار محترم
ــارگيري ــه ك ــما در ب ــكر از حســن انتخــاب ش ــا تش ب
محصوالت شركت زايلوگ خواهشـمند اسـت چنانچـه

يا سوالي در مـورد محصـوالت ايـن پيشنهاد ،  انتقاد و
  .شركت داريد ، با ما تماس حاصل فرمائيد

  با تشكر                                               
 گروه طراحي شركت زايلوگ                        

خيابان امام ساختمان تجاري  - تبريز: دفتر مركزي
گلستان

Tel: (0411) 5538103 – 5538104 
Fax: (0411) 5533738 
E-mail: info@zilug.com  
Web access: www.zilug.com 

نحوه سيم بندي دستگاه بر روي خود  :1 يادآوري
  .دستگاه آورده شده است

در دسـتگاه watchdogوجود سيسـتم   :2 يادآوري
موجب عملكرد مطمئن دستگاه در محيط هـاي صـنعتي
ميشود و از قفل كـردن آن در مواقـع افـزايش ميـدانهاي
مغناطيسي و الكتريكي اطـراف دسـتگاه جلـوگيري مـي

  .كند
 

   Hzفركانس نمايش داده شده بر حسب  واحد  •
     

 .مي باشد

به علت جدا بودن تغذيه دستگاه با سيگنال •
 ورودي 

اندازه گيري ، از اين دستگاه براي اندازه گيري مورد
فركانس سيگنال هاي ديگري غير از شبكه برق نيز

 .مي توان استفاده كرد

 تنظيمات و كاركرد
 1تـا    HZ 1گستره زياد فركـانس انـدازه گيـري كـه از     

KHZ مي باشد باعث مي شود تا استفاده از اين دسـتگاه
 50ركـانس حـدود   محدود به شبكه هاي برق كه داراي ف

HZ مي باشند نشود. 

، پيغام HZ 1   دستگاه براي فركانس هاي كمتر از •
.را نشان مي دهد low frequencyيعني    

دستگاه پيغام  1000Hzبراي فركانسهاي بيشتر از  •
.را نشان مي دهد high frequencyيعني    

يا  صورتيكه دامنه سيگنال ورودي صفر باشد و در  •
كـه بـه  از حد مجـاز باشـد  پيغـام       كمتر  

 منزلـه
  no signal  است نشان داده خواهد شد. 

 با سه رقم   Hz 10تا  Hz 1فركانس هاي مابين  •
 100با دو رقم اعشار و از  Hz 100تا  Hz 10اعشار از 

Hz  1000تا Hz نيز با يك رقم اعشـار نشـان داده مـي
 .شود


