
 

 

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 



 

 

  

 :دستورالعمل هاي عمومي+ 

 :معرفي   -

قبل از استفاده  ،وسيلهجهت استفاده بهينه و بهتر از اين ، MH401 ضمن تشكر از اعتماد شما بابت خريد محصول
  نماييد.عمل توصيه هاي دستورالعمل دستورالعمل را با دقت بخوانيد و مطابق با  ،براي اولين دفعه

  نمادها -
 

  مي باشد:زير حك شده روي تجهيز به شرح نماد هاي  معني هر كدام از
  

داخل اين را از  آن نحوه استفاده ،ن حك شدهآبخشي كه اين عالمت روي هر قبل از استفاده از  ! : احتياط
  در غير اين صورت احتمال بروز حادثه براي كاربر يا آسيب به دستگاه وجود دارد. دستورالعمل مطالعه كنيد

  
و نيازي به اتصال آن به ترمينال  محافظت شده است ،اين دستگاه با امنيت و سطح عايقي دو برابر يا تقويت شده

  لكتريكي نيست.حفاظت زمين، براي امنيت ا
  

ممكن است  ،ولتاژ بخش هايي كه اين نماد كنار آن حك شده .احتمال شوك الكتريكي وجود دارديعني  ! :احتياط
  .باشد 120VDCاز  بيشتر حتي

  
  جريان متناوب

  
  ايمني -

حفاظت مورد نياز براي دستگاه هاي  و همينطور طراحي و تست شده است  IEC348 اين تجهيز طبق استاندارد
 .و استانداردهاي امنيتي ديگر  IEC61010_1 اندازه گيري الكتريكي و استاندارد

تجهيز اندازه گيري را فقط طبق اين دستورالعمل استفاده كنيد در غير اين صورت امكان اختالل در بخش هاي  
  .داردوجود  دستگاهامنيتي 

  
  شرايط محيطي -

  قابل استفاده دستگاهشرايط محيطي 
  و خارجي داخل استفاده -1
   3 عايقي سطح  -2
  متر2000تا  دريا سطح از ارتفاع -3
  درصد 80 بيشينه رطوبت  -4
  2 درجه آلودگي  -5
  درجه سانتي گراد  40 تا 0 از محيط دماي -6



 

 

 استاندارد ها مي باشد استفاده كنيد امنيت و با سازگار كه وسيله همراه امكانات از فقط  
 مجاز استفاده كنيد تا عالوه بر اينكه از آسيب رسيدن به وسيله جلوگيري شود گارانتي نيز  فيوز از فقط

  .باطل نشود
 شويد مطمئن وسيله بودن خاموش و كانكتورها نبودن متصل از دستگاه كردن باز از قبل  

  

  :دستورالعمل هاي كلي+ 

 ويژگي ها -
 ولت  1000يا  500، 250 زير عايقي مقاومت گيري اندازه  

o خارجي ولتاژ اخطار نشانگر   
o گيري اندازه از بعد اتوماتيك شارژ تخليه   

 ولتاژ گيري اندازه قابليت AC  
 گيري اندازه الكترودهاي ساز جبران   
 تست عمليات زمان براي تايمر   
 روي صفحه نمايش شده داده نمايش ديتاي نگهدارنده  
 است نشده استفاده زيادي مدت و است روشن دستگاه كه زماني براي اتوماتيك ي كننده خاموش  

 
  شكل ظاهري دستگاه -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ترمينالھای خروجی

 نمایشگر ال سی دی

 نمایشگر خاموش/روشن

دکمه تست

 تنظيم نقطه صفر

کليد سلکتوری عملگر

دکمه ذخيره 
 اطالعات

نمایشگر ھشدار 
 ولتاژ خروجی

 



 

 

  :شرح عملكرد+

 :گيرياندازه  -
 تست از قبل                             
  كليد سلكتور را در وضعيتOFF .قرار دهيد و مقدار شارژ باطري را بررسي كنيد  
  ها مطمئن شويد در غير اينصورت با محل خريد تماس بگيريد لاز سالمت دستگاه و كاب.  
  شود آسيب رسيدن به وسيله ميچرخانيد چون باعث نكليد سلكتور را  ،در حين استفاده از تجهيز.  

 :ACاندازه گيري ولتاژ  -
  الكترودهاي تست را به مدار تحت آزمايش متصل كنيد 
 كليد سلكتور را در وضعيت ACV قرار دهيد 
   كليدTEST  را در حالتON  قرار دهيد 
 مقدار ولتاژ را از صفحه نمايش بخوانيد 

 :تست عايقي -

  اخطار
  .لطفاً اطالعات امنيتي زير را مطالعه فرماييد يعايق عمليات تست شروع از قبل

  الكترودهاي تست را قبل از شروع  ولت است، 1000يا  250،500 اگر كليد سلكتور در وضعيت
  .به مدار تحت تست وصل كنيد  ،اندازه گيري

 اتصاالت و ترمينال ها را در حين اندازه گيري لمس نكنيد.  
  ممكن است مقداري  ، بعد از قطع اتصال آنها از خط ،ل هاكاب ابعضي از تجهيزات الكتريكي مخصوص

مناسب است تا توسط تسمه  ،كردن تجهيزيا متصل قبل از لمس نگه دارند. شارژ الكتريكي در خود 
   .تجهيز را تخليه الكتريكي نماييد ،زمين كننده يا وسيله مناسب ديگر

 مدار ، تجهيز به صورت اتوماتيك توسط مقاومت تخليه داخلي  ،به خاطر همين بعد از يك تست عايقي
  .صبر كنيد دبراي قطع اتصال الكترو: لذا كند تست را از شارژ تخليه مي

  روند انجام تست
 

 برق دار نيست ،قبل از اتصال تجهيز مطمئن شويد كه مدار تحت تست.  
  الكترودها را به مدار تحت تست متصل كنيد.  
  ر نشانگاگر  :اخطارLIVE CIRCUIT فشاريد و دستگاه را از نتست را  شروع كليد  ،روشن است

  .مدار جدا كنيد زيرا مدار بايد قبل از تست بدون برق شود
  د.ولت قرار دهي1000يا  500،   250 كليد سلكتور را روي وضعيت  
   كليدTEST ON  نمايشگر : را فشار دهيدPOWER   مي شود كه اين نشان دهنده اين است روشن

  .در حال اجرا است تست كه 
  مقدار مقاومت عايقي بايد روي صفحه نمايش تجهيز ظاهر شود.  
 كليد،ستتبراي قطع ه باشد،رسيد پايداركه نتيجه آزمايش به حالت  زمانيTEST OFF را فشار دهيد. 
  تا تخليه كامل مدار صبر كنيد ،البته قبل از قطع الكترودهاي تست. 

  
  
  

 



 

 

 :تست پيوستگي -
 كليد سلكتور را در وضعيت resistance/continuity قرار دهيد. 
  به  (الكترودها را به هم متصل كنيد ،در صورتي كه ميخواهيد از جبران ساز الكترودها استفاده كنيد

  نماييد.)گيري مراجعه اندازه بخش جبران سازي الكترودهاي 
  نماييد.دار نيست و بعد تست را آغاز قمطمئن شويد كه مدار تحت آزمايش قبل از اتصال الكترودها بر  
  ها را به مدار تحت تست متصل كنيد در اينصورت نشانگر دالكتروLIVE CIRCUIT بايد روشن ن

  .باشد
   كليدTEST ON را فشار دهيد.  
  مقدار مقاومت بايد روي صفحه نمايش ظاهر شود. 

  
  گيريران ساز الكترود اندازهجب

 جبران ساز الكترود فقط در تست پيوستگي قابل استفاده است.  
   كليد سلكتور را در وضعيتresistance/continuity  قرار دهيد.  
  هادي هاي دو الكترود را به هم متصل كنيد.  
   كليدTEST مقدار  ،نمايشگر :را در جهت عقربه هاي ساعت بچرخانيد تا به سمت پايين فشرده شود

  .مقاومت الكترود هاي تست را نشان مي دهد
   كليد كنترل ،كردن مقدار خوانده شده صفر براي NULL  را تنظيم كنيد. 

  
  توجه

  نشانگر  ،روي صفحه نمايشگر ظاهر شود "1"عدد  ،اگر بعد از اتصال كوتاه كردن الكترود ها به يكديگر
به (يا اينكه فيوز دستگاه سوخته است ) نشانگر مقاومت بسيار باال  الكترودهاست( وجود مشكل در

  )بخش تعويض فيوز مراجعه شود
  

  :نمايشگر -
  :معني شكل هاي نمايش داده شده روي صفحه نمايشگر

  )به بخش تعويض باتري مراجعه كنيد  (باتري است مصرفنشانگر مقدار 
  

  فعال است Data hold functionكليد 
  

  .دستگاه است توسط سلكتور تنظيم شده از مقداربيشتر ،تحت تست خروجي مدار
  

  
  
  
  



 

 

 سطح عايقي

 ACولتاژ

 پيوستگي

 تعويض باتري

 فيوزتعويض 

 هشدار

تميزكردن 
 نگهداري

   :مشخصات+ 
 مشخصات فني -

 2000 تاMΩ   )اتوماتيک سطح سه( 
 20 سطحMΩ   :    10 پذیری تفکيکKΩ             رقم 5±           %1.5±:  دقت 

 200 سطحMΩ   :  100 پذیری تفکيکKΩ          رقم 5±            %2.5±:  دقت 

 2000 سطحMΩ   :10 پذیری تفکيکMΩ           رقم 5±               %5±:  دقت 

 250 سطح:       (جریان خروجیV (آمپر ميلی1 تا مينيمم DC 0.25 باMΩ 

   0.25MΩ با DC آمپر ميلی1 تا مينيمم)  500V سطح(
 0.25MΩ با DC آمپر ميلی1 تا مينيمم)  250V سطح(

 250   ماکزیمم:   مصرفی انرژیMA  

 
     :ولت    600تا  0سطحAC 
  :1تفکيک پذیریV            رقم 3±           %1.5±:  دقت 
     :ھرتز 120تا  40سطح فرکانسی 

  
 اتوماتيک سطح سه( اھم 2000 تا 20: سطح( 
  ولت  4ولتاژ مدار باز اعمال شده در دو سر ترمينال: مينيممDC 
  ميلی آمپر   200: مينيمم جریان اتصال کوتاه اعمال شدهDC 
  ميلی آمپر 160انرژی مصرفی: ماکزیمم 
  صدای بوق (بيزر) اگرR˂10Ω 

  
 مشخصات عمومي -

  :ایمنیIEC6110-1, Cat. III, 600 V     
  :10دقيقه( جریان مصرفی  10تا  5تایمر خاموش شدن خودکارµA( 
  :ولتی نوع  1.5عدد باتری  6انرژی مصرفیAA و یا مشابه 
  :205ابعادmm X 90mm X 55mm         
                      :گرم به ھمراه باتری 600وزن 

  نگهداري -
  الكترود هاي تست را از دستگاه جدا كرده و دستگاه را خاموش كنيد (وضعيتOFF(  
 .دو پيچ روي كاور در پشت دستگاه را باز كرده و درپوش را در جهت باز شدن بلغزانيد 

  ولت تعويض نماييد 1.5باطري ها را خارج كرده و با باتري. 

  
  الكترود هاي تست را از دستگاه جدا كرده و دستگاه را خاموش كنيد (وضعيتOFF(  
 .دو پيچ روي كاور در پشت دستگاه را باز كرده و درپوش را در جهت باز شدن بلغزانيد  
 .كاور فيوز را برداريد و فيوز سوخته را با جديد تعويض كنيد  
 نيد.پيچ ك را دوباره توسط چهار پيچ به تجهيزظ فدرب محا 

  
 

 جهت تميز كردن دستگاه از يك پارچه مرطوب و آب و صابون استفاده كنيد 
 هرگز از ساينده ها و يا حالل هاي شيميايي استفاده نكنيد 
  روز استفاده نميكنيد، الزم است باتري هاي آن را در آوريد. 60در صورتيكه از دستگاه بيش از  

  
  داخل برد دستگاه خودداري فرماييد.به آب  وارد شدنبراي جلوگيري از آسيب به تجهيز از                                                                  



 

 

 گارانتي: -

طبق توافق با شرايط عمومي فروش، اين تجهيز در برابر هرگونه كاستي در لوازم و خطاهاي كارخانه 
  گارانتي است.

در طول مدت يكسال گارانتي، تعمير تجهيز فقط توسط كارخانه امكان پذير است. كارخانه حق انجام 
  تعمير يا جايگزيني كل يا بخشي از تجهيز را به عهده دارد.

  اگر تجهيز به كارخانه بازگردانده شود، هزينه انتقال به كارخانه به عهده خريدار است.
  يرد:گارانتي به موارد زير تعلق نمي گ

 ناسازگار اتاستفاده غير مناسب از تجهيز يا اتصال آن به تجهيز 
 هرگونه تغيير يا دستكاري تجهيز بدون اجازه صريح كارخانه 
 .تعمير وسيله توسط شخصي كه صالحيت او از طرف كارخانه ثابت نشده است 
 .استفاده از تجهيز در شرايطي كه در حيطه تعريف شده آن نيست 
  هرگونه ضربه ، افتادن از ارتفاع يا افتادن در مايع 
 

 محتويات : -

 Megohmmeter MH401 
  (قرمز و مشكي)دو پروب تست  
 دوگيره سوسماري  
  ولتي 1.5شش عدد باطري  
 يك فيوز  
 (انگليسي و فرانسوي)يك گتابچه راهنماي كاربر  

  
  
 

  

  

  

 


