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حرارت ســنج۶

از جمله مزایای کاربردی این دستگاه :

اندازه گیری های راحت و سریع درون 
غذاها

اندازه گیری وسیع  محدوده 

نمایش حداقل و حداکثر ارقام اندازه گیری 
شــده / توقف بر روی عدد اندازه گیری

ــان نظافت و جابجایی آس

ــیار کوتاه اندازه گیری در زمان بس

باصرفــه و اقتصــادی در مقایســه با 
امکانات و کارکرد دستگاه 

میلــه اندازه گیری اســتیل

 BT20 حرارت سنج مدل
یع دما - به سادگی هر چه تمام تر کنترل سر

میله اســتیل ضد زنگ و محدوده وسیع اندازه گیری 
دما از ۴۰- تا ۲۵۰+ درجـه سانتی گراد، این دستگاه 
را به دستگاهی بسیار مناسب برای کاربردهای متنوع 
و گوناگــون از جملــه: تغذیه، تجارت، حمل ونقل، 

صنعت و نیز آزمایشگاهها تبدیل نموده اسـت.  
پوشــش پالستیکی این دستگاه به راحتی قابل نظافت 
می باشــد و طوری طراحی و تولید گردیده که عالوه 
بر احساس خوشایند هنگام اسـتفاده، مقاومت کافی 

در برابرآسیب ها را نیز داشته باشد.
از طبخ و آماده سازی گوشت با باربکیو تا آماده سازی 
مصالح ساختمانی در امر ساخت و ساز می تواند از 

جمله کاربردهای این دستگاه باشد. 
این دسـتگاه امکان اندازه گیری سـریع و آسـان دمای 
آب، روغن و ســایر مایعــات، گازها، پودرها، مواد 

اولیه و مواد پالسـتیکی حجیم را فراهم می نماید. 
به عنوان مثال اســتفاده از این دســتگاه برای کنترل و 
آماده سازی دما در خالل تنظیم یا بررسی  فرآیندهای 
مختلف و حتی استفاده توسط سرآشپزها برای کنترل 

غذاهای سـرخ کردنی بسـیار مناسـب می باشد.

 BT20 حرارت سنج مدل مشخصات فنی

۳.۵۱۰.۲۰۵.۰۰۱شماره کاال

محدوده اندازه گیری

دقت اندازه گیری

دقت صفحه نمایش

۲ ثانیهمدت زمان الزم برای اندازه گیری

 ۰.۱° C

قابلیت ها 

ابعاد

وزن

برق مصرفی

لوازم همراه دستگاه 

x LR۱ ۴۴ (۱.۵ V)

۴۰ گرم

٪۱.۵اعدد اندازه گیری شده 

X ۱۹ X ۳۲ ۲۱۱ میلیمتر

C C ( F F)تا °۴۰-تا -۴۰° +۴۸۲°+۲۵۰°

نمایش حداقل و حداکثر ارقام اندازه گیری شـــده، نمایش دما 
با ۲ واحد ســانتی گراد و فارنهایت،خاموش شدن اتوماتیک 

دستگاه در صورت عدم استفاده

دستگاه اندازه گیری، پوشش محافظ، باطـری و دسـتورالعمل 
اســتفاده



از جمله مزایای کاربردی این دستگاه :

بسیار کم حجم و در عین حال قابل جمع 
شدن با قابلیت قفل کردن سنسور دستگاه

مطابق با استاندارد IP65، بسیار مقاوم و 
قابل شستشو

دارای چراغهای مخصوص بر LED جهت 
اطمینان از انطباق با الزامات استاندارد 

صنعت غذایی 

DIN۱۰۹۵۵:۲۰۰۴ مطابق استاندارد

باصرفه و اقتصادی در مقایسه با بازدهی 
باالی دستگاه

اندازه گیری دمای درون غذاها از ۴٠- 
تا ٢٠٠+ درجه سانتی گراد و اندازه گیری 
دمای سطح غذا با استفاده از اشعه مادون 

قرمز تا ٢٨٠+ درجه ســانتی گراد

اشــعه مادون قرمز و حرارت سنجی 
عمق غذا  در یک دستگاه

حرارت ســنج ۷

  BP5F حرارت سنج غذا
HACCP سنجش حرارت سطح و درون غذاها مطابق با استاندارد غذایی

به لطف طراحی و ساخت این دستگاه براساس استاندارد 
IP65 به صورت بسیار مقاوم و قابل شستشو، این دستگاه 
وسیله ای است بسیار کاربردی برای تعیین میزان دمای 
سطح و درون مواد غذایی، که با توجه به رعایت الزامات 
استانداردHACCP در تمامی فروشگاه های مواد غذایی 

و رستوران ها قابل استفاده می باشد.
صرف نظر از شغل و فعالیت شما، در تمامی زمینه ها 
اعم از: بازرسی، حمل و نقل، بازرگانی و آشپزی، سنجش 
میزان حرارت با BP5F نتیجه کاربردی برای اســتفاده 
شــما ارائه خواهد نمود. به طور مثال کنترل دما در 
فرآیند گرم و یا ســرد شدن مواد غذایی از طریق این 

 مطمئن و سریع خواهد بود.
ً
دستگاه کامال

در این دســتگاه عالوه بر نمایش دما بر روی صفحه 
نمایش، چراغLED کنار صفحه نمایش، مطابقت دمای 
غذای اندازه گیری شده را با محدوده مجاز موجود در 

استانداردHACCP را نشان می دهد.
این دستگاه از اشعه مادون قرمز به منظور اندازه گیری 
سریع میزان حرارت سطح غذا بدون هیچ گونه تماس 
مستقیم استفاده می نماید. این عمل می تواند همزمان 
با اندازه گیری حرارت درون غذا و با ردیابی تا ١٠ سانتی متر 
انجام گیرد. سنسور این دستگاه، قابلیت جمع و قفل 
شدن در دسته خود را داشته و همین مطلب باعث راحتی 
حمل آن در جیب لباس مخصوص آشپزها، بازرسان 
مواد غذایی و ســایر افراد مشــابه را فراهم می آورد.

IP65

باطری ۹ ولت

مشخصات فنی

شماره کاال

محدوده اندازه گیری 
سنسور

اشعه مادون قرمز

۳.۵۱۰.۰۰۳.۰۲۰

C C۴۰-تا° +۲۰۰°

C C۴۰-تا° +۲۸۰°

سنسور

اشعه مادون قرمز
دقــت

قابلیت ها

 (D:S نسبت)٢٠:١*دقت اپتیک
کمتر از ۵٠٠ میلی ثانیهزمان پاسخگویی

استاندارد محافظتی

باطری مصرفی

ابعاد

وزن

دستگاه اندازه گیری، باطری، دفترچه راهنمالوازم همراه دستگاه

≤ C: C:±C;>۶۵° ±۱° ۶۵° ١٪

<- C:± C:± C:±C;- C;>C۴° ۶۵° ۱.۵٪۴° ۶۵° ۱°۲° تا

 BP5F حرارت سنج غذا

۱۸۰ گرم

X ۵۰X۶۷ ۱۸۵ میلیمتر

نشانگر انطباق با استاندارد HACCP، نمایش حداقل 
و حداکثر ارقام اندازه گیری شده، وقفه در عملکرد، 
نمایش حرارت با دو واحد سانتی گراد وفارنهایت، 
خاموش شــدن اتوماتیک دســتگاه در صورت 

عدم اســتفاده، مجهز بــه تایمر

*(D: S) یا نســبت فاصله به تصویر عبارتســت از نســبت فاصله دستگاه اندازه گیری تا شیئ که دمای آن اندازه گیری می شود به 
قطر دایره فرضی تشــکیل شده بر روی شیئ اندازه گیری.



از جمله مزایای کاربردی این دستگاه :

نمایشـگر با نور پس زمینه

اندازه گیری دمای سطوح بدون نیاز به تماس 
با آنها از٣٠- تا۲۶٠+ درجه سانتی گراد

خاموش شــدن اتوماتیک دستگاه در 
صـورت عدم اسـتفاده

نمایــش مقادیر حداقــل و حداکثر 
اندازه گیری شده

باصرفه و اقتصادی در مقایسه با بازدهی 
باالی دسـتگاه

تشخیص سریع و ساده نقطه اندازه گیری 
به وسـیله هدف گیر لیزری

یر به  *دقــت اپتیک(نســبت قطر تصو
٨:١ فاصله) 

حرارت ســنج ۸

*(D: S) یا نســبت فاصله به تصویر عبارتســت از نســبت فاصله دستگاه اندازه گیری تا شیئ که دمای آن اندازه گیری می شود 
به قطر دایره فرضی تشــکیل شده بر روی شیئ اندازه گیری.

BP15 حرارت سنج مدل
 دماسنج تفنگی استاندارد مادون قرمز 

طراحی خوش دست و عملکرد کالسیک این دستگاه 
مدرن باعث شده تا این وسیله تبدیل به پر طرفدارترین 
دماســنج اســـتاندارد مادون قرمز برای استفاده در 

کارگاه ها و صنعت شود.
طراحی این دستگاه به شکل تفنگ، و محدوده وسیع 
اندازه گیری از ٣٠- تا ٢۶٠ درجه سانتی گراد به شما 
این اطمینان را می دهد که دمای تمامی ســـطوح را، 
بدون نیـاز به تـماس با آن سطح اندازه گیری نمایید.
قابلیت های قرار داده شده بر روی این دستگاه مانند: 
اندازه گیری های ســریع، نمایش حداقل و حداکثر 
اندازه گیری  های انجام شــده سبب شده تا  BP۱۵ به 
عنوان کاربردی ترین حرارت ســنج چه در مصارف 
خصوصی و چه در بخش های تخصصی شناخته شود.

جهت مشــخص کردن 
محل اندازه گیری و تسهیل 
کار، می توان از هدف گیر 
لیزری که قابل اتصـال به 
نیز  ه می باشــد  دســتگا

استفاده نمود.

 BP15 حرارت سنج مدل مشخصات فنی

شماره کاال

قابلیت ها 

ابعاد

وزن

لوازم همراه دستگاه 

(D:S نسبت) دقت اپتیک*

نوع باطری

میزان حساسیت طیفی

دقت

زمان مورد نیاز جهت اندازه گیری

کوچکترین مقدار قابل اندازه گیری

حداکثر دقت

میزان ثابت انتشار امواج ٠/٩۵، نمایش مقادیر حداقل و حداکثر 
اعـداد اندازه گیری انجام شـده، نگه داشـتن عـدد اندازه گیری 
شده، لیزر نشانه گذاری قابل اتصال، نمایش اعداد اندازه گیری 
شـده بر حسب واحدهای سـانتیگراد و فارنهایت، نمایشـگر 
با نور پس زمینه، خاموش شدن اتوماتیک دسـتگاه در صورت 

عدم اسـتفاده

باطری، دفترچه راهنما

١٣٠ گرم

باطری کتابی ٩ ولت

کمتر از یک ثانیه

١۴-٨ میکرومتر

C۰.۱ °

٢۵ میلی متر (فاصله ٢٠٠ میلی متر)

۳.۵۱۰.۰۰۳.۰۲۸

٨:١

C° محدوده اندازه گیری °C  -۳۰ تا۲۶۰+

 ٪ ٢± مقادیر اندازه گیری شده یا ٢± درجه سانتی گراد

X ۱۳۱ X ۹۶ ۳۵ میلیمتر



حرارت ســنج ۹

اندازه گیری بدون تماس از ٣۵- تا ٨٠٠+ 
درجه سانتی گراد

طراحی، تکمیل و تولید شده به صورت 
TROTEC کامل در

میزان تشعشع قابل تنظیم از ٠٫١ تا ١٫٠ 

*نســبت فاصله به قطر تصویر ١٢:١

کامال به صرفــه در قیاس با امکانات 
ارائه شده

قــل و حداکثر  نمایــش میــزان حدا
اندازه گیری های انجام شده

نور پس زمینه صفحه نمایش

سیستم هشدار دهنده

طراحی و امتحان شده بر طبق الگوی 
ساخت و طراحی موجود در صنایع 

کشور آلمان

از جمله مزایای کاربردی این دستگاه :

    

 BP21  حرارت سنج مدل 

یع، دقیق و بدون تماس/حداقل هزینه – حداکثر بازدهی اندازه گیری سر

*(D: S) یا نســبت فاصله به تصویر عبارتســت از نســبت فاصله دستگاه اندازه گیری تا شیئ که دمای آن اندازه گیری می شود 
به قطر دایره فرضی تشــکیل شده بر روی شیئ اندازه گیری.

N E W

این دســتگاه باالترین سطح کیفیت ارائه اطالعات 
اندازه گیری شده در کالس مشابه را ارائه می نماید که 
برخــی از آنها عبارتند از: دامنه گســترده دماهای 
اندازه گیری، نسبت وضوح تصویر ١٢:١، درجه تابش 
قابــل تنظیــم با مواد مختلف بــه همراه لیزر دوگانه 
ابداعی که به صـــورت اتوماتیک نقطه اندازه گیری 

را مشخص می نماید.
این دسـتگاه می تواند در چند ثانیه دماهای بین ٣۵- 
تا C°٨٠٠+ را با سـرعت و اطمینان کافی اندازه گرفته 
ونشان دهد. این حرارت سنج نه تنها عدد اندازه گیری 
شده را نشان می دهد بلکه حداقل و حداکثر دماهای 

اندازه گیری شـده قبلی را نیز نمایش می دهد.
بعــالوه میتوان درجــه حرارتی را تعریف نمود تا در 
صورت تجاوز از این دامنه، سیســتم هشدار دهنده 

صـوتی فعال گردیده واعالم خطـر نماید.
طراحی ســاده و کاربرد پسند و مشخصه های موجود 
BP21 باعــث گردیده تا این دســتگاه به عنوان یک 
دماســـنج تشعشعی ایده آل در استفاده های صنعتی، 

روزانه و تجاری مورد توجه قرار گیرد.

C٠/١ °

 BP21 حرارت سنج مدل

١۷۷ گرم

باطری کتابی ٩ ولت

۰.۳ ثانیه

١۴-٨ میکرومتر

۱۲.۵ میلی متر (فاصله ۱۵۰ میلی متر)

۳.۵۱۰.۰۰۳.۰۳۱

۱۲:۱

دستگاه اندازه گیری ، کیف حمل، باطری ، دفترچه راهنما

مشخصات فنی

شماره کاال

نسبت فاصله به قطر تصویر

محدوده اندازه گیری

دقت

حداقل قطر نقطه اندازه گیری

دقت اندازه گیری

زمان پاسخگویی

میزان حساسیت دید

قابلیت ها

برق مصرفی

ابعاد

وزن

لوازم همراه دستگاه 

 ٪ ٢± مقادیر اندازه گیری شده یا ٢± درجه سانتی گراد

 °C °C  -۳۵ تا۸۰۰+

X ۴۵ X ۱۵۵ ۱۰۸ میلیمتر

نمایش میزان حداقل و حداکثر، نگه داشتن اعداد،میزان 
تابــش قابل تنظیم، لیزر دوگانه، هشـــدار صوتی دما، 
اندازه گیری دما بر حسب درجه سانتی گراد و فارنهایت، 
خاموش شدن اتوماتیک دستگاه در صورت عدم استفاده



حرارت ســنج۱۰

یک دستگاه برای اندازه گیری آیتم های 
متفاوتی مانند حرارت سطح، دمای هوا، 

رطوبت و دمای نقطه شبنم

اعالم اخطار نقطه شبنم به صورت صوتی 
و تصویری

اندازه گیری دقیــق نقطه ای به لطف 
تکنولوژی دو لیزری

یر به  *دقت اپتیک(نســبت قطر تصو
فاصله) ٢٠:١

رنگ های LED و نمودار گرافیکی نشانه
 های نقاط پر ریسک تجمع قطرات

خاموش شــدن اتوماتیک دستگاه در 
استفاده صورت عدم 

باصرفه و اقتصادی در مقایسه با بازدهی 
باالی دستگاه

از جمله مزایای کاربردی این دستگاه :

نمایشگر با نور پس زمینه

 BP25 دستگاه اندازه گیری دمای نقطه شبنم
دستگاهی برای مشخص نمودن مناطقی که بالقوه، مستعد جمع شدن رطوبت می باشند

دستگاه BP25 می تواند با دقت باالیی نقاطی 
را که امکان تجمع قطرات آب ناشی از نقطه شبنم 
و یا محل تشکیل کپک و سطوحی با ایزوالسیون 
ضعیف را شناسایی نماید، عالوه بر این، در طی 
همین فرآیند، اندازه گیری دما و تعیین مقادیر مربوط 
به آب و هوای فعلی اتاق امکان پذیر می باشد. 
این دستگاه با ترکیب این دو عدد، یعنی دما و 
میزان رطوبت محیط، حد نهایت نقطه شـبنم 
را محاسبه و تعیین می نماید و سپس با اسـتفاده 
از سیستم هشداردهنده صوتی و بصری، محدوده 
ریسـک تجمع قطرات نم را شناسایی می نماید. 
چراغهــای اخطار دســتگاه، دارای رنگهای 
چراغهای راهنماست 
که نشــان می دهد حرارت سطح در حد مجاز 
تعیین شده برای جلوگیری از تجمع قطرات آب 
می باشد یا خیر، که رنگ سبز یعنی عدم وجود 
شــرایط خطرناک، رنگ نارنجی نشان دهنده 
محــدوده دمای مرزی، و زمانی که دمای هوا 

پایین تر از دمای نقطه شــبنم قرار می گیرد رنگ 
چراغ اخطار دهنده قرمز شــده و زنگ اعالم 

خطــر به صدا در می آید . 

 BP25 دستگاه اندازه گیری دمای نقطه شبنم مشخصات فنی

شماره کاال

(D:S نسبت)دقت اپتیک*

دمای سطح
محدوده اندازه گیری

دقت اندازه گیری

محدوده اندازه گیری

دقت اندازه گیری

محدوده اندازه گیری

دقت اندازه گیری

محدوده اندازه گیری

دقت اندازه گیری

دمای هوا

رطوبت نسبی

دمای نقطه شبنم

زمان الزم برای اندازه گیری

حساسیت طیفی

قابلیت انتشار تا 

قابلیت ها

باطری مصرفی

ابعاد

وزن

دستگاه، کیف محافظ ، باطری، دفترچه راهنما لوازم همراه دستگاه

٩ ولت

۱۶۳ گرم

 ۰.۹۵

٢٠:١

۳.۵۱۰.۰۰۳.۰۳۵

کمتر از ١۵٠  میلی ثانیه 

 ١۴-٨ میکرومتر

X ۵۸ X ۸۲ ۱۶۸ میلیمتر

٠-۵٠ درجه سانتی گراد

رطوبت نسبی ۰ تا ۱۰۰٪

۳۰- تا ۱۰۰ درجه سانتی گراد

۵٠-  تا ۲۶۰ درجه سانتیگراد

 ٢± درصد

 ۳.۵± درصد (رطوبت نسبی ۲۰ تا ۸۰ درصد) 

< C:± C: ±C;≥ C۲۰° ° ۱٪۳.۵° ۲۰ ۱.۵°

± C ( C ) C ( < C )C , >۱° ±۱.۵° ۱۰° ۴۰°۱۰-۴۰°

سیستم هشدار دهنده صوتی و تصویری در زمان شناسایی 
ریســک قطرات، نمایش گرافیکی میزان ریسک تجمع 
قطرات، نشانگر لیزری دو خطی، قابلیت انتخاب میان 
واحدهای ســانتی گراد و فارنهایت، نمایشگر دارای نور 
پس زمینه، خاموش شدن اتوماتیک دستگاه در صورت 

عدم استفاده

*(D:S) یا نسبت فاصله به تصویر عبارتست از نسبت فاصله دستگاه اندازه گیری 
تا شیئ که دمای آن اندازه گیری می شود به قطر دایره فرضی تشکیل شده بر 

روی شیئ اندازه گیری.



رطوبت ســنج۱۱

باصرفه و اقتصادی در مقایسه با امکانات 
و کارکرد دستگاه

همراه با درب محافظتی

قابل استفاده بالفاصله پس از برداشتن 
درب محافظتی

نمایــش دمای محیط در واحدهای 
سانتی گراد و فارنهایت

قابلیت تعویض بســیار ساده پین های 
اندازه گیری

از جمله مزایای کاربردی این دستگاه :

کلید انتخاب حالت اندازه گیری

نمایش وضعیت باطری

اندازه گیری میزان رطوبت موجود در 
مصالح و چوب، تنها با یک دستگاه

خاموش شدن اتوماتیک دستگاه در 
صورت عدم استفاده

 BM12 دستگاه رطوبت سنج
یع رطوبت چوب و مواد ساختمانی تعیین سر
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 BM12 با استفاده از دستگاه حساس، دقیق و قابل حمل
مـــی توانید رطـوبت چـوب و مصـالح ساختمانی را 
به راحتــی اندازه گیری نمایید. پین های قابل تعویض 
این دســتگاه، امکان برقراری تماس مستقیم دستگاه 
اندازه گیری را با ماده مورد آزمایش فراهـم می آورد تا 
از این طـریق اندازه گیری های دقیق تری ثبت شود. با 
توجــه به وجود دو گزینه بــرای تعیین نوع ماده مورد 
آزمایش، شما می توانید رطوبت الوارهای مصرفی در 
ساخت و ساز، هیزم و مواد اولیه نرم مورد استفاده در 
ساختمان سازی مانند انواع گچ ها را اندازه گیری کنید.

عالوه بر اندازه گیری میزان رطوبت مواد مختلف این 
دســتگاه قابلیت اندازه گیری دمای محیط را دارد که 
دماهای اندازه گیری شده را می توان بر حسب سلسیوس 

و فارنهایت بر روی صفحه نمایش مشاهده نمود.
افزون بر موارد فوق این دستگاه به صورت خودکار در 
صورت عدم استفاده خاموش می شود که همین مطلب 
ســاده باعث می شــود تا عمر باطری افزایش یافته و 
بدون نیاز به تعویض باطری مدت زمان زیادی از آن 
برای انجام اندازه گیری های مختلف استفاده نمایید. 

منحنی کالیبراسون برای اندازه گیری رطوبت چوب تمامی 
چوبهای رایج در اروپا بر روی این دستگاه ذخیره شده 
است، که با توجه به این ویژگی نیازی به انجام تنظیمات 

مشخصات فنی

شماره کاال

شیوه اندازه گیری

طول پین اندازه گیری

نوع پین های اندازه گیری

رطوبت چوب
محدوده اندازه گیری

دقت اندازه گیری

دقت اندازه گیری

رطوبت مصالح 
ساختمانی

محدوده اندازه گیری

دقت اندازه گیری
محدوده اندازه گیری

دما

دقت صفحه نمایش

شرایط محیطی مجاز
٠ تا ۵٠ + درجه سانتی گراد 

٠ تا ٨۵٪ رطوبت نسبی

منبع تغذیه

ابعاد دستگاه

وزن دستگاه

لوازم همراه دستگاه

۳.۵۱۰.۲۰۵.۰۲۲

اندازه گیری مقاومتی

تقریبا ۸ میلیمتر 

قابل تعویض

BM12 دستگاه رطوبت سنج

۶ تا ۴۴ درصد

تقریبا ٢± درصد

تقریبا ۰.۲ تا ٢ درصد

 تقریبا ۰.۲± درصد

٠-۵٠ درجه سانتی گراد
تقریبا ١± درجه سانتی گراد

٪۱ در رطوبت چوب
٪۰.۱ در رطوبت مصالح ساختمانی 

دمای ١ درجه سانتی گراد

LR44 ۴ عدد باطری

٨٣ گرم
دستگاه رطوبت سنج با درپوش محافظتی، 

باطری ها، دفترچه راهنما

X ۴۰ X ۹۶ ۲۰ میلیمتر

ویژه جهت اندازه گیری رطوبت موجود در یک نوع چوب خاص وجود ندارد.



رطوبت ســنج۱۲

از جمله مزایای کاربردی این دستگاه :

اندازه گیری رطوبت مصالح ساختمانی 
و چوب با یک دستگاه

باصرفه و اقتصادی در مقایسه با 
امکانات و کارکرد دستگاه

قابل استفاده بالفاصله پس از برداشتن 
درب محافظتی

قابلیت تعویض بسیار ساده پین های 
اندازه گیری

نمایش مستقیم اعداد اندازه گیری شده 
به صورت درصد حجمی

نمایشگر LED میزان رطوبت

اندازه گیری بسیار ساده، فقط با یک دکمه

قابلیت اندازه گیری دمای محیط

کلید انتخاب حالت اندازه گیری

نمایشگر وضعیت باطری

خاموش شدن اتوماتیک دستگاه در صورت 
عدم  استفاده

مشخصات فنی

شماره کاال

شیوه اندازه گیری

طول پین اندازه گیری

نوع پین های اندازه گیری

رطوبت چوب
محدوده اندازه گیری

دقت اندازه گیری

دقت اندازه گیری

رطوبت مصالح 
ساختمانی

محدوده اندازه گیری

دقت اندازه گیری

محدوده اندازه گیری
دما

شرایط محیطی مجاز کارکرد

منبع تغذیه

ابعاد دستگاه

وزن دستگاه

لوازم همراه دستگاه

۳.۵۱۰.۲۰۵.۰۲۳

اندازه گیری مقاومتی

تقریبا ۸ میلی متر

قابل تعویض

BM18 دستگاه رطوبت سنج

۶ تا ۶۰ درصد

۰.۲ تا ۲.۹ درصد

٠-۴٠ درجه سانتی گراد ٣٢-٩٩ درجه فارنهایت

-

٠ تا ۴٠ درجه سانتی گراد  
٠ تا ۸۵٪ رطوبت نسبی

6F22 ٩ ولت

۱۱۵ گرم

دستگاه رطوبت سنج با کالهک ضد ضربه، 
باطری ها، دفترچه راهنما
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 BM18 دستگاه رطوبت سنج
فقط با فشار یك دکمه به تمام تنظیمات دستگاه دسترسی پیدا کنید

±۴٪ 
ً
 ٪۲±    /    ٪۳۰≤ تقریبا

ً
<٪۳۰ تقریبا

X ۵۱ X ۴۵ ۱۲۲ میلیمتر

±۰.۲٪ 
ً
 ٪۱.۰±  /   ≥ ٪۱.۴تقریبا

ً
<٪۱.۴تقریبا

جهت انتخاب میان حالت های اندازه گیری میزان 
رطوبت چوب و مصالح ساختماني و سـنجش 
دما، کافیست دکمه را به مدت ٣ ثانیه نگه  دارید.

درصورت تمایل جهت اندازه گیری دما، این دستگاه 
میزان دمای عادی محیط را نمایش می دهد. 

برای محاسبه رطوبت کافیست پین های دستگاه را 
فقط چند میلیمتر به داخل مصالح ساختمانی مورد 
نظر فشار دهید تا رطوبت را اندازه گیری کند، بدین 
صـورت جواب دقیقتر و سریعتری بدست خواهید 

آورد. 
در صورت استفاده از دســـتگاه در محیط های 
تاریک کافیســت دکمه را یکبار فشــار دهید تا 
صفحه به مدت ٣ ثانیه روشــن شــود. جهت 
محافظت از عمر باطری، دســـتگاه به گونه ای 
طراحی شده است که در صورت وقفه در اجرای 
اندازه گیری پــس از٣٠ ثانیه به طور خودکار 

خاموش می گردد.
بت  منحنی کالیبراســیون برای اندازه گیری رطو
چــوب تمامی چوب های رایج در اروپا بر روی 
این دستگاه ذخیره شده است، که با توجه به این 
ویژگــی نیازی به انجــام تنظیمات ویژه جهت 
بت موجود در یک نوع چوب  اندازه گیــری رطو

خاص وجود ندارد. 



رطوبت ســنج۱۳

قابلیت اندازه گیری دمای محیط

از جمله مزایای کاربردی این دستگاه :

دو دستگاه در یک دستگاه – رطوبت سنج 
چوب و رطوبت سنج مصالح

مقیاس دوگانه برای اندازه گیری رطوبت 
چوب و مصالح

درپوش محافظ و گیره اتصال به کمربند

قابل استفاده بالفاصله پس از برداشتن 
درب محافظتی

عملکرد خودکار و تست باطری

با صرفه و اقتصادی در مقایسه با بازدهی 
باالی دستگاه

نمایش مستقیم اندازه ها به درصد

تعویض آسان  پین های اندازه گیری

خاموش شدن اتومات دستگاه در صورت 
عدم استفاده 
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۳.۵۱۰.۲۰۵.۰۲۴

گیره  درپوش محافظ، باطری، دفترچه راهنما 

۱۳۵ گرم

 BM21 رطوبت سنج

براساس روش مقاومت

 ۸ میلی متر
ً
تقریبا

۶ تا ۴۴ درصد محدوده اندازه گیری

دقت اندازه گیری

محدوده اندازه گیری

دقت اندازه گیری

محدوده اندازه گیری

-دقت اندازه گیری

۴ X ۱.۵ V AAA 

X ۴۴ X ۳۴ ۱۴۵ میلیمتر

۰-۴۰°C /۳۲- ۱۰۴°F  

   رطوبت نسبی٪۸۵ تاC /۰°۴۰تا۰

مشخصات فنی

شماره کاال

روش اندازه گیری

طول الکترود

نصب شده بر روی دستگاه، قابل تعویض الکترود

رطوبت چوب

رطوبت مصالح

دمای محیط

شرایط محیطی استفاده دستگاه

منبع تغذیه (برق مصرفی)

ابعاد

وزن

لوازم همراه دستگاه

 ٪۰.۲ تا ۲.۰٪ 
ً
تقریبا

±۴٪ 
ً
 ٪۲± / ≥٪۳۰ تقریبا

ً
<٪۳۰ تقریبا

±۰.۲٪ 
ً
 ٪۰.۱± / ≥٪۱.۴ تقریبا

ً
<٪۱.۴ تقریبا

پین های ( مـــیله ) اسـتیل BM21  که به راحتی 
قابل تعویض می باشند با تماس با اشیاء مختلف 
می تواند برداشت های بسیار دقیق و قابل اطمینانی 
از رطوبت موجود در الوار، هیزم و یا سایر سطوح 
نرم ســاختمانی  مانند پالستر، خمیر و شمشه را 

ارائه نماید.
وجــود مقیاس خطی و نمایش دیجیتالی درصد 
رطوبت، خوانش این اطالعات از روی صفحه 
نمایش دستگاه را ساده می سازد، عالوه برآن وجود 
دو مقیاس مجزا یکی برای چوب و دیگری برای 
مواد ساختمانی دقت اطالعات دریافت شده را 

بسیار باالتر می برد.
منحنی کالیبراسون ذخیره شده بر روی دستگاه برای 
بت چوب، براســاس میانگین  اندازه گیری رطو
رطوبت انواع چوب های موجود در اروپا در دمای 
٢٠ درجه سانتی گراد به دست آمده است، که با 
توجه به این ویژگی نیازی به انجام تنظیمات ویژه 
بت موجود در یک نوع  جهــت اندازه گیری رطو

چوب خاص وجود ندارد.
در این دستگاه به تغییر وضعیت ازحالت اندازه گیری 
رطوبت چوب به حالت اندازه گیری رطوبت مصالح 
ساختمانی هیچ نیازی نمی باشد چرا که به صورت 
همزمان بر روی مقیاس خطی، میزان رطوبت ماده 

مورد نظر مشخص می شود. 

بعالوه در پوش ویژه ای نیز بر روی پین های 
دســتگاه نصب گردیده است که روشن و 
خاموش شدن دستگاه نیزبا همین درپوش 

 انجام می پذیرد که همین مطلب کمک 
شــایانی به حفظ عمر باطری دستگاه 

می نماید.

BM21 دستگاه رطوبت سنج
ین روش ممکن ین و آسان تر یع تر اندازه  گیری رطوبت ساختمان و چوب باسر



از جمله مزایای کاربردی این دستگاه :

١٠٠٪ طراحی، تکمیل و تولید شده 
TROTEC در

تعیین سریع، دقیق و غیر مخرب چگونگی 
پخش رطوبت در سطوح

نمایش حداقل و حداکثر اعداد
اندازه گیری شده

ابزاری بسیار مناسب برای امتحان آماده بودن 
سطوح قبل از پایش وضعیت

تست خودکار عملیات و باطری دستگاه

باصرفه و اقتصادی در مقایسه با بازدهی 
باالی دستگاه

نمایشگر با نور مناسب پس زمینه

خاموش شدن اتوماتیک دستگاه در 
صورت عدم استفاده

بازرسی و آزمایش شده براساس استاندارد
 صنایع آلمان

بالفاصله قابل استفاده پس از روشن 
نمودن دستگاه�

رطوبت ســنج۱۴

BM31 دستگاهی است برای اندازه گیری و 
تعیین میزان گسترش رطوبت در سطح مواد  

مختلف. 
با اســتفاده از این دستگاه عالوه بر مشخص 
بت موجود در ســطح هر  نمودن میزان رطو
ماده، میزان گسترش رطوبت در تمام سطح 
دیوار و یا سقف و یا کف ساختمان به خوبی 

و راحتی مشخص خواهد شد.
با توجه به شــیوه اندازه گیری این دستگاه به 
روش دی الکتریــک، اندازه گیــری میزان 
رطوبت مواد و مصالح به صورت غیر مخرب 

انجام می شــود.
این دســـتگاه نه تنها به محض روشن شدن 
قابل استفاده و اندازه گیری می باشد بلکه با 
سرعت اندازه گیری باالی خود کاربر را تحت 
تاثیر قرار خواهـد داد، همـچنین امکاناتی 
مانند نمایش اعداد حداقل و حداکثر اندازه گیری 
شده بر روی صفحه نمایش، همراه با نمایش 
زمان واقعی ثبت عدد اندازه گیری شده، به عالوه 
قابلیت نگه داشتن عدد اندازه گیری شده بر 
روی صفحه نمایش، این دستگاه را تبدیل 

به نمونه ای بسیار کاربردی برای استفاده 
در تمامی مکانهایی که دغدغه اندازه گیری 
میزان رطوبت بر روی سطوح وجود دارد 
می نماید.یکی از کاربردهای بسیار مهم و  

ویژه این دستگاه، استفاده از آن برای اطمینان از 
خشک شدن پوشش هایی مانند گچ ساختمان در 
سطوح زیرین و تعیین آمادگی این سطوح برای 

اعمال سطح بعدی پوشش می باشد. 
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 BM31 دستگاه رطوبت سنج سطوح
یع رطوبت سطوح اندازه گیری سر

مشخصات فنی

شماره کاال

دقت صفحه ی نمایش

روش اندازه گیری

محدوده اندازه گیری

عمق اندازه گیری

قابلیت ها 

ابعاد

وزن

برق مصرفی

لوازم همراه دستگاه 

 BM31 رطوبت سنج مدل

دستگاه اندازه گیری، پوشش محافظ،
باطـری و دســتورالعمل اســتفاده

۱۸۰ گرم

۵ تا ۴۰ میلیمتر

۹ V IEC ۶ LR۶١

نمایش اعداد حداقل و حداکثر اندازه گیری شده، 
نمایشگر با نور مناسب پس زمینه، خاموش شدن 

اتوماتیک دستگاه در صورت عدم استفاده

۰ تا ۱۰۰ رقم

دی الکتریک

۳.۵۱۰.۲۰۵.۰۳۱

۱ رقم

X ۴۵ X ۳۵ ۱۸۰ میلیمتر

    



از جمله مزایای کاربردی این دستگاه :

 TROTEC ١٠٠٪ طراحی و تولید شده در

اندازه گیری سریع و آسان سرعت جریان 
باد، جریان هوا  و گاز 

با صرفه و اقتصادی در مقایســه با 
امکانات و کارکرد دســتگاه

ثبت و نمایش حداکثر و میانگین اعداد 
اندازه گیری شده

خاموش شــدن اتوماتیک دستگاه در 
صورت عدم استفاده

ــی و آزمایش شده براساس  بازرس
لمان ــتاندارد صنایع آ اس

تنظیم خودکار نور پس زمینه صفحه 
نمایش

ســرعت۱۵

 BA06 بادسـنج
یع و آسان  سرعت باد باد سنج کوچک و ایده آل جهت اندازه گیری سر
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دستگاه BA٠۶، سرعت سنجی است که برای 
مصارف عمومی در بسیاری مناطق مناسب 

و کاربردی می باشد.
نمایشگر این دستگاه، اعداد اندازه گیری شده 
را بر حسب واحدهای مختلف نمایش می دهد، 
به عنوان مثال سرعت باد در واحدهای کیلومتر 
یا مایل بر ساعت و سرعت جریان گاز را در 
واحدهای متر برثانیه یا فوت بر دقیقه نشان 
می دهد. این دستگاه قابلیت اندازه گیری سرعت 
باد خروجی دستگاه های تهویه هوا یا پنکه های 
متفاوت را بــه منظور کنترل بازده آنها دارا 

می باشد، که به این منظور سرعت باد 
خروجی از این وسایل را نیز بر 

حسب متر برثانیه یا فوت بر 
دقیقه نمایش می دهد.

عالوه بر واحد های گفته شده، این 
دستگاه سرعت باد را بر حسب 
گــره نیز نمایش می دهد که به 
همیــن دلیل در ورزش های 
تفریحی و انواع فعالیتهای مرتبط 

بــا باد، مانند قایق رانی، موج
 سواری و گالیدینگ، دستگاه 
بسیار مفید و کاربردی می باشد.

بادسـنج BA06مشخصات فنی

شماره کاال

اندازه گیری سرعت  

محدوده اندازه گیری

 دقت صفحه نمایش

دقت اندازه گیری

ابعاد

وزن

 دستگاه اندازه گیری، باطری، دفترچه راهنمالوازم همراه دستگاه 

۱۳۹ گرم همراه با باطری

قابلیت ها

V IEC ۶LR۶۱ ۹برق مصرفی

۳.۵۱۰.۲۰۵.۰۴۲

;ft/min ۵۹۰۰ تا km/h; ۸۰ ۱۰۸تا m/s; ۰.۸ ۳۰ تا ۱.۱
 kn ۵۸ تا mph;۰.۸ ۶۷ تا ۰.۹

۰.۱ m/s; ۰.۱ km/h;۱ ft/min; ۰.۱ mph; ۰.۱ kn

(٣٪+۰.۳۰m/s);    (١+٪٣km/h);
(٣٪+۴۰ft/min);   (٣٪+۰.۴mph);
(٣٪+۰.۴kn)

+- +-
+-+-

+-

X ۵۶ X ۳۴ ۱۶۷ میلیمتر

نکته کاربردی موجود در این دستگاه کنترل 
صفحه نمایش دستگاه توسط سنسور حساس 
به نور می باشد، که این مطلب باعث می شود 
تا در شرایط نامساعد و عدم وجود نور کافی، 

به صورت خودکار سنسور موجود در صفحه 
نمایش، با تغییر نور پس زمینه صفحه نمایش 
 BA۰۶ باعث افزایش عمر باطری دستگاه

شود.

نمایش اعداد اندازه گیری شده بر حسب واحد مختلف، متر
بر ثانیه، کیلومتر بر ساعت، فوت بر دقیقه، مایل بر ساعت، 
گره، ثبت و نمایش حداکثر و میانگین اعداد اندازه گیری شده، 
تنظیم روشنایی خودکار نور پس زمینه  صفحه نمایش، 
خاموش شدن اتوماتیک دستگاه درصورت عدم استفاده

    



از جمله مزایای کاربردی این دستگاه :

TROTEC١٠٠٪ طراحی و تولید شده در

اندازه گیری آسان و سریع، سرعت، دما 
و دبی جریان هوا

باصرفه و اقتصادی در مقایسه با امکانات 
و کارکرد دستگاه

ثبت و نمایش حداقل و حداکثر اعداد 
اندازه گیری شده

گردنی انعطاف پذیر۴٠ سانتی متری

نمایشگر دارای نور پس زمینه

خاموش شدن اتوماتیک دستگاه در 
صورت عدم استفاده

بازرسی و آزمایش شده براساس استاندارد 
صنایع آلمان

ســرعت۱۶

با اســتفاده از این دستگاه برای اندازه گیری دمای 
هوا، دبی و ســرعت آن هیچ  مشــکلی نخواهید 
داشــت. این دستگاه قابل حمل، بالفاصله پس از 
روشن نمودن، قابل استفاده بوده و اعداد مورد نظر 
اندازه گیری شــده توسط کاربر به راحتی بر روی 
صفحه نمایش بزرگ این دستگاه، قابل خواندن و 

استفاده می باشد.
نمایش اعداد اندازه گیری شده حداقل و حداکثر و 
ثبت مقادیر اندازه گیری شده در هر لحظه، به شما 
این امکان را می دهد تا اعداد اندازه گیری شــده را 
در هرلحظه با مقادیر حداقل و حداکثر ثبت شده 
مقایسه نموده و دبی جریان هوا، سرعت آن و دمای 

آن را در نقاط مختلف بررسی نمایید.
گردنی قابل انعطاف این دستگاه با طول ۴٠ سانتیمتر 
آن را قادر می سازد تا اندازه گیری، در شرایط سخت 
و دور از دســترس نیز امکان پذیر باشد. همچنین 
این دستگاه گزینه ای بسیار مناسب برای ورزشکاران 
غیر حرفه ای است تا بتوانند قدرت وزش باد را قبل 
از انجام فعالیت ورزشی خود اندازه گیری نموده و 
مناســب و غیر مناسب بودن شرایط محیطی برای 

ورزش مورد نظر خود را بررسی نمایند.
ضمنا اســتفاده از این دستگاه برای بررسی بازده 

لوازم خانگی که  خروجی هوا دارند مانند: 
وســایل سرمایشــی و گرمایشی و پنکه ها و سایر 

دستگاه های مشابه بسیار کاربردی می باشد.
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BA16 بادسنج
یع و دقیق سرعت باد، هوا و یا گاز   سنجش سر

BA16 بادسنج مشخصات فنی

۳.۵۱۰.۲۰۵.۰۴۳شماره کاال

سرعت

محدوده اندازه گیری

دقت صفحه نمایش

دقت اندازه گیری

محدوده اندازه گیری

محدوده اندازه گیری

دقت صفحه نمایش

دقت اندازه گیری

دبی جریان
دقت صفحه نمایش

دما

قابلیت ها

نمایش اندازه ها در واحدهای مختلف، متر بر ثانیه، 
کیلومتر بر ساعت، فوت بر دقیقه، مایل بر ساعت، 
گره. صفحه نمایش حساس به نور با نور پس زمینه، 
خاموش شدن اتوماتیک دستگاه در صورت عدم 

استفاده، تنظیم خودکار نور صفحه

۲۷۰ گرم

ابعاد

برق مصرفی

وزن

باطری، دفترچه راهنما،کیف دستگاهلوازم همراه دستگاه

۱.۰۰ - ۳۰m/s; ۱۹۶ -۵۹۰۰ ft/min;
۳.۶ - ۱۰۸.۰ km/h

۰.۰۱ m/s; ۰.۱ km/h;۱ ft/min

۳ ۰- ۹۹۹.۹ m/min (CMM)

۰.۱ CMM 

(F° ۱۴۰.۰+ تا ۱۴.۰+) C° ۶۰.۰+ تا۱۰.۰-

۰.۱ °C (۰.۱ °F)

 ±۱.۵ °C (±۳.۵ °F)

±٣٪ ±۰.۲۰m/s، ± ٣٪ ±۴۰ft/min،
±٣٪ ±۰.۸ km/h

۹ V IEC ۶ LR۶١

X ۵۴ X ۳۲ ۱۶۵ میلیمتر

    



از جمله مزایای کاربردی این دستگاه :

TROTEC١٠٠٪ طراحی و تولید شده در

اندازه گیری رطوبت نسبی و دما هر دو 
در یک دستگاه

باصرفه و اقتصادی در مقایسه با بازدهی 
باالی دستگاه

نمایش دو خطی اعداد اندازه گیری شده

نمایش اعداد حداقل و حداکثر اندازه گیری 
شده

استفاده بسیار ساده و راحت، حتی با 
یک دست

تنظیم نور پس زمینه نمایشگر به صورت 
خودکار

خاموش شدن اتوماتیک دستگاه در صورت 
عدم استفاده

بازرسی و آزمایش شده براساس استاندارد 
صنایع آلمان 

آب و هوا۱۷

 BC06 دما - رطوبت سنج
اندازه گیری فاکتور های موثر بر شرایط محیطی به سادگی هر چه تمام تر

N E W

 BC06 دما-رطوبت سنج مشخصات فنی

۳.۵۱۰.۲۰۵.۰۰۵شماره کاال

۱۴۵ گرم همراه باطری

تقریبــا در هر جایی، اعم از منازل، محیط های 
 کاری، آزمایشــگاه ها، گلخانه ها، محیط های 
کشــاورزی و سایر مکان های مشابه که نیاز به 

اندازه گیری فاکتورهای موثر بر آب و هوای محیط 
باشد، دســتگاهی که ترکیبی از دقت، راحتی 
استفاده و دوام و سرعت را در خود داشته باشد 
و بوســیله آن بتوان این فاکتورها را اندازه گیری 

نمود بسیار مورد استفاده و مفید خواهد بود. 
BC06 دســتگاهی اســت که با داشتن تمامی 
خصوصیات فوق در کسری از ثانیه دما و رطوبت 

نسبی محیط را در اختیار کاربر قرار می دهد.

یکی از ویژگی های مهم این 
ــتگاه نمایش اعداد  دس

حداقل و حداکثر اندازه گیری 
شده بر روی صفحه نمایش 
می باشد، که به این طریق 
توسط این دستگاه امکان 
مقایسه شرایط آب و هوایی 
در ســاعات مختلف و 
در طول شبانه روز  حتی 

میسر می باشد.

دستگاه اندازه گیری، باطری، دفترچه راهنمالوازم همراه دستگاه

وزن

ابعاد

قابلیت ها

دقت صفحه نمایش

محدوده اندازه گیری

دقت اندازه گیری

دقت صفحه نمایش

محدوده اندازه گیری

دقت اندازه گیری

رطوبت هوا

دمای هوا

        (-۴ +۱۴۰  -۲۰°C °Cتا ۶۰+تا °F °F )

(۰/۱۰.۱°C °F)

۲ +-

۱ -+(در         تا        °C ۰°C(۴۰°C

°C C۰°۲۰-(در           تا         و         تا °C۴۰°C(۶۰°C

۰تا ٪۱۰۰ رطوبت نسبی 

 ٪۰.۱ رطوبت نسبی

رطوبت نسبی ٪ ±۳.۵

۵٪
( ), 

±   ( )
  با ۲۰٪ تا ٪۸۰

  با ۰ تا ۲۰٪ و ۸۰٪ تا٪۱۰۰
رطوبت نسبی

رطوبت نسبی رطوبت نسبی

X ۵۶ X ۳۴ ۱۴۶ میلیمتر

نمایش اعداد حداقل و حداکثر اندازه گیری شده، تنظیم نور 
پس زمینه نمایشــگر به صورت خودکار، خاموش شدن 

اتوماتیک دستگاه در صورت عدم استفاده، نمایش دمای 
هوا در دو معیار درجه سانتی گراد و فارنهایت

    



آب و هوا ۱۸

از جمله مزایای کاربردی این دستگاه :

بازرسی و آزمایش شده براساس استاندارد 
صنایع آلمان

TROTEC١٠٠٪ طراحی و تولید شده در

باصرفه و اقتصادی در مقایسه با بازدهی 
باالی دستگاه

صفحه نمایش دو خطی برای نمایش همزمان 
اعداد اندازه گیری شده

نمایش اعداد حداقل و حداکثر 
اندازه گیری شده

اندازه گیری بسیار سریع و دقیق

کاربری ساده حتی با استفاده از یک دست

نمایشگر دارای نور پس زمینه مناسب

خاموش شدن اتوماتیک دستگاه در 
صورت عدم استفاده

طراحی مقاوم جهت استفاده در شرایط صنعتی

اندازه گیری فاکتورهای مختلف موثر بر شرایط 
آب و هوایی از جمله: رطوبت نسبی، دمای 

هوا، دمای نقطه شبنم و دمای حباب تر

این دستگاه با سنسور با کیفیت بسیار باال و 
اندزه گیری های فاکتورهای مختلف موثر بر 
آب و هوا، باعث می شود تا BC٢١ یکي از 
بهترین دستگاه های اندازه گیری فاکتورهای 

هوا، برای مصارف مشاغل مختلف، خانگی، 
بخش های کشاورزي، گلخانه و حتی سرگرمی 

به حساب آید.
ایجاد تعادل بین دما و رطوبت باعث به وجود 
آوردن، بهترین شرایط زیستی در خانه، محل 

کار و انبار ها خواهد  شد.
به لطف توانایی این دستگاه برای اندازه گیری 
دمای نقطه شبنم، تمامی مشکالت بالقوه ای 
که ممکن است ساختمان را تحت تاثیر قرار 
دهند، بسیار سریع شناسایی شده و به راحتی 
با راهکارهای مختلفی قابل رفع خواهند بود.
با توجه به میله حســگر ضد ضربه و بسیار 
مقاوم این دستگاه، امکان استفاده از آن نه تنها 
در شرایط خانگی بسیار مناسب و کاربردی 
می باشــد، بلکه در شرایط کارکرد صنعتی و 
برای استفاده افراد مختلف در صنایع گوناگون 
مانند تکنسین های تهویه مطبوع، بسیار مفید 

و کمک کننده خواهد بود.

 

N E W

مشخصات فنی

۳.۵۱۰.۲۰۵.۰۰۶شماره کاال

 BC21 دما-رطوبت سنج
دستگاه جیبی با اندازه گیری دقیق و قابل اطمینان

BC21 دما-رطوبت سنج

دمای هوا 

رطوبت

دمای نقطه شبنم

دمای حباب تر

قابلیت ها

ابعاد

وزن

دستگاه، باطری، کیف مخصوص حمل دستگاه، دفترچه راهنمالوازم همراه دستگاه

محدوده اندازه گیری

دقت صفحه نمایش

دقت اندازه گیری

محدوده اندازه گیری

دقت صفحه نمایش

دقت اندازه گیری

محدوده اندازه گیری

دقت صفحه نمایش

دقت اندازه گیری

محدوده اندازه گیری

دقت صفحه نمایش

دقت اندازه گیری

-۳۰°C ۲۲-)   تا °F ۱۰۰+   تا°C +۱۹۹°F)

        (-۲۲ +۱۹۹  -۳۰°C °Cتا ۱۰۰+تا °F °F )

       (+۳۲ +۱۷۶  ۰°C °Cتا ۸۰+تا °F °F )

±۱ )°C (±۱/۵   °F

±۱ )°C( ±۱.۵    °F

±۱ )°C ( ±۱.۵    °F

۰.۱ )°C(۰.۱   °F

۰.۱ )°C ( ۰.۱   °F

۰.۱٪ رطوبت نسبی

٪ ۲± رطوبت نسبی

(مناسب برای رطوبت نسبی ۵ تا ۹۵٪)۰ تا ۱۰۰٪ رطوبت نسبی

 C°(در    ۲۵ و رطوبت نسبی ۵ تا ٪۹۵  )    

 ۲۰۰ گرم، شامل باطری
ً
تقریبا

X ۵۴ X ۳۲ ۲۲۵ میلیمتر

ثبت و نمایش  اعداد حداقل و حداکثر اندازه گیری شده، نمایش 
دماهای اندازه گیری شــده در واحدهای درجه سانتی گراد و 
فارنهایت، نور پس زمینه مناســب، خاموش شدن اتوماتیک 

دستگاه در صورت عدم استفاده

    

٠/١°C (٠/١ °F)



آب و هوا۱۹

از جمله مزایای کاربردی این دستگاه :

نمایش همزمان میزان حرارت، رطوبت، 
تاریخ و ساعت

قابلیت نمایش حداقل و حداکثر مقادیر

نمایش درشت و خوانا ی ارقام اندازه گیری 
شده در صفحه نمایشگر

زنگ ساعت

قابل قراردادن برروی میز یا نصب روی دیوار

مقرون به صرفه

عالمــت نشــان دهنده محدوده راحتی 
(محــدوده راحتی دمایی، محدوده ای 
است که فرد برای تغییر شرایط حرارتی 
محیط هیچ اقدامی انجام نمی دهد. بر 

طبق محاسبات و آزمایشات انجام شده 
دمای این محدوده بین ٢٢ تا ٢٧ درجه 
سانتی گراد و رطوبت نسبی این محدوده 

بین ۴٠٪ تا ۶٠٪ می باشد)

 BZ05 دما سنج و رطوبت سنج خانگی مدل
آب و هوای مناسب داخل یک محیط تنها تعیین کننده نهایی راحتی و سالمتی شما می باشد

دو فاکتور اساسی هوای محیط که باعث مطبوع 
یــا غیر مطبوع بودن آن برای افراد داخل یک 
محیط می باشد دما و رطوبت نسبی محیط 
می باشد این دستگاه می تواند هر دو فاکتور را 
با دقت و سرعت اندازه گیری نموده ودر یک 
صفحه نمایشــگر دیجیتال همراه با تاریخ و 
ساعت با اندازه ای مناسب نشان دهد بعالوه 
این دستگاه دارای گزینه ثبت ارقام حداقل و 
حداکثر می باشــد که در صورت تمایل قابل 

نمایش است. 

عالمت نشــان دهنده مناسب بودن هوای 
محیط که در دســتگاه قرارداده شده از دیگر 
مشــخصه های بسیار کاربردی این دستگاه 
می باشــد که این عالمت بســیار صحیح و 
واضح اعالم می دارد که آیا هوای داخل محیط 
درمحدوده مناسب یا قابل قبول و یا خطرناک 
برای راحتی اشخاص برطبق استاندارد های 

تهویه مطبوع می باشد و یا خیر. 

طراحی کالسیک و قابلیت نصب این دستگاه 
بر روی میز یا روی دیوار به همراه ســاعت 
هشــداردهنده باعث می شود تا این دما- 

رطوبت سنج جهت استفاده در اطاق های 
نشیمن، غذاخوری، خواب، کار، انبار و 

تمام فضاهای بسته کارآمد باشد. 

مشخصات فنی

شماره کاال

دمای هوا

رطوبت نسبی

قابلیت ها 

ابعاد

وزن

باطری و دفترچه راهنمالوازم همراه دستگاه

٧٨ گرم همراه با باطری

محدوده اندازه گیری

۳.۵۱۰.۲۰۵.۰۱۰

حرارت۵٠-٠ درجه سانتیگراد

٩٠-١٠٪

دقت نمایش

قابلیت نمایش مقادیر حداقل و حداکثر، نمایشگر 
تاریخ و نقطه آســایش محیط، زنگ هشداردهنده، 

نمایش دما به سانتی گراد و فارنهایت.

دقت اندازه گیری

محدوده اندازه گیری

دقت نمایش

دقت اندازه گیری

BZ05 حرارت سنج و رطوبت سنج خانگی مدل

۰.۱ °C

±۱ )°C (± ۱.۸    °F

RH٪۵ ± حداکثر

١ ٪  RH

X ۶۰ X ۱۵ ۱۰۸ میلیمتر



آب و هوا ۲۰

از جمله مزایای کاربردی این دستگاه :

استفاده از روش بسیار دقیق و بلند مدت 
NDIR جهــت اندازه گیری میزان تجمع 

دی اکسید کربن موجود در هوای اتاق 

نمایش همزمان میزان دی اکسید کربن، 
رطوبت نسبی، ساعت و تاریخ

نمایش حداقل و حداکثر اندازه های ثبت شده 
دی اکسید کربن، حرارت و رطوبت نسبی

زنگ هشدار دهنده میزان دی اکسید کربن 
با مقادیر آستانه قابل تنظیم

عالمت مخصوص میزان دی اکسید کربن

نمایشگر بزرگ و شفاف برای خواندن  راحت 
اطالعات و اعداد اندازه گیری شده

باصرفه و اقتصادی در مقایسه با امکانات 
و کارکرد دستگاه

 CO₂ دستگاه اندازه گیری میزان
BZ25 اندازه گیری مطمئن کیفیت هوای اتاق با دستگاه

بســیاری از ما بیش از ٩٠٪ از عمر خود را 
در فضای بسته می گذرانیم. با توجه به اینکه 
سیســتم عایق بندی در بیشتر ساختمانها به 
شــکل ویژه ای بهبود یافته است، متاسفانه، 
الینده هایی که پیشــتر راهی برای خروج  آ
داشــتند در فضای داخل محبوس و ثابت 
می مانند و تاثیر مســتقیم و منفی بر کیفیت 

هوایی خواهند گذاشت که ما تنفس می کنیم.

ــید کربن ( حتی در  افزایش تجمع دی اکس
میزان مجاز ) نه تنها سبب خستگی مفرط و 
کاهش تمرکــز در عملکرد می گردد بلکه به 
طور جدی ســبب به خطر افتادن سالمتی 
 افراد سالخورده و ضعیف 

ً
ساکنین مخصوصا

و کودکان می گردد.

BZ25 کیفیت هوای اتاق را به شکل موثری 
ــد بطوریکه جهت مصارف  کنترل می نمای
خانگی ، اداری ، اتاق بازی ، کالس، مهدکودک ، 
دفاتــر و واحدهای تولیدی بســیار ایده آل 

می باشد.

این دســتگاه با ظرفیت بسیار باالی ثبت 
۵۰،۰۰۰ عدد، به شما اجازه می دهد تا 
میزان تمرکز گاز دی اکسید کربن، دمای 
هوا و میزان رطوبت نسبی را در بازه های 
زمانی مورد نظر بین ١ ثانیه تا ١٢ ساعت 

ثبت و ضبط و نگهداری نمایید.
با توجه به قابلیت اتصال این دســتگاه با 
کابل USB به کامپیوتر شخصی، می توان 
تمامی مقادیر اندازه گیری شــده توسط 
دستگاه را با سرعت و دقت زیاد به کامپیوتر 
شخصی انتقال داد و سپس با استفاده از 

نرم افزار تخصصی ارائه شــده به همراه 
دستگاه، تمامی اطالعات را طبقه بندی 
و برای استفاده های بعدی از آنها استفاده 

نمود.  
نکته قابل توجه در رابطه با این دســتگاه 
این است که با توجه به استفاده از باطری 
قدرتمند NiMH، استفاده از آن، هم به 
صورت یک ایســتگاه ثبت داده و هم به 
صورت دســتگاهی قابــل حمل برای 
اندازه گیری دما و رطوبت و میزان تجمع 

CO2، امکان پذیر می باشد.

نمایشگر میزان CO2  محیط به صورت کامال 
مستقیم  چگونگی وضعیت میزان CO2  را به 

شکل مصوری که بر روی صفحه نمایش 
وجود دارد به شما هشدار می دهد و این نکته 
را به شــما یاد آور خواهد شد که میزان گاز 
دی اکسید کربن در شرایط خوب، مناسب و 

یا بد قرار دارد.

دستگاه BZ30 نیز به عنوان ثبت کننده کیفیت هوا دستگاهی بسیار مناسب برای استفاده 
یه مطبوع، مهندسان و  مهندســان معمار، کارشناســان و متخصصان سیســتم های تهو

ساختمان سازها می باشد.

این دستگاه با وجود روش اندازه گیری بسیار 
دقیق و بلند مدت NDIR، نه تنها میزان حرارت 
و رطوبت موجود در اتاق را اندازه گیری می کند، 
بلکه میزان تجمع دی اکسید کربن موجود در 
فضای بسته را بر حسب PPM، قبل از رسیدن 
به مقادیر بســیار زیاد و خطرناک، مشخص 

می نماید.



آب و هوا۲۱

نرم افزار مخصوص بایگانی داده ها

دارای تمامی مشخصات ویژه موجود در 
BZ25 دستگاه

ثبت خودکار میزان تجمع دی اکسید کربن، 
دمای هوای اتاق و رطوبت نسبی در مدت 

زمان طوالنی

دارای حافظه برای ثبت ۵٠٠٠٠ عدد

قابلیت تعیین بازه های زمانی از ١ ثانیه تا 
١٢ ساعت برای ثبت اعداد اندازه گیری شده

USB قابلیت انتقال داده های ثبت شده با

قابلیت استفاده به صورت موبایل (همراه) 
و یا ثابت

:BZ30از جمله مزایای کاربردی دستگاه

CO₂ دستگاه ثبات میزان
برای ثبت طوالنی مدت و مستند سازی کیفیت هوای داخل محیط های بسته

–

–

–USB

دی اکسید کربن

دما

رطوبت

بازه های اندازه گیری

قابلیت ها

قابلیت های اضافه

حافظه

نحوه اتصال به کامپیوتر

نوع باطری

اندازه / وزن

سنسور NDIRسنسور

BZ30 دستگاه BZ25 دستگاه

ppm ۹.۹۹۹ ٠ تا

 ppm ١(ppm٪۷۵±  یا ٪۵ ± عدد اندازه گیری شده)  

۵- تا ۵٠+ سانتی گراد

۰.۱ سانتی گراد

۳.۵۱۰.۲۰۵.۰۱۴۳.۵۱۰.۲۰۵.۰۱۵

رطوبت نسبی ۰.۱٪ تا ٪۹۹.۹

رطوبت نسبی  ٪ ۰.۱ (حداکثر ۵٪ ± رطوبت نسبی)

محدوده اندازه گیری

دقت صفحه نمایش

محدوده اندازه گیری

دقت صفحه نمایش

محدوده اندازه گیری

دقت صفحه نمایش

قابلیت تنظیم بازه های زمانی ثبت، از ١ ثانیه تا ١٢ساعت، 
ثبــت اطالعات بدون توقف و یا با هشــدار صدایی

٢٣٠ V یا آداپتور NiMH باطری ٢٣٠ V آداپتور

 آداپتور، باطری، دفترچه راهنما، نرم افزار اتصال به کامپیوترآداپتور، باطری، دفترچه راهنما

۵۰.۰۰۰

نمایش ساعت و تاریخ، نمایش حداقل و حداکثر اندازه های ثبت شده دی اکسید کربن، حرارت 
و رطوبت نســبی، عالمت مخصوص وضعیت دی اکســید کربن، زنگ هشدار دهنده برای میزان 

دی اکسید کربن، نمایش درجه حرارت در دو واحد سانتی گراد و فارنهایت، نمایشگر با نور پس زمینه  

۲ ثانیه

/۷۴ گرمX ۱۰۵ X ۶۱ ۱۱۰ میلیمتر

لوازم همراه دستگاه

مشخصات فنی

شماره کاال



آب و هوا ۲۲

برخی مزایای کاربردی این دستگاه:

ثبت و نگهداری شاخصه های هوا در مدت 
زمان طوالنی

ذخیره ٣٢،٠٠٠ عدد اندازه گیری شده

تنظیم زمان  بازه های اندازه گیری 
از ١ ثانیه تا ٢۴ ساعت

عملکرد آژیر هشدار دهنده

نمایش حداقل و حداکثر ارقام با ذکر 
ساعت و تاریخ

قابلیت انتقال داده ها به سایر سیستم ها 
 USB با

نرم افزار تحلیلی

باصرفه و اقتصادی در مقایسه با امکانات 
و کارکرد دستگاه

طول عمر باالی باطری این دستگاه، امکان 
اندازه گیری بدون توقف و خودکار تا چندین 
مــاه را تضمین می نمایــد. میزان دقیق عمر 
باطری این دستگاه به طور عمده به بازه های 
اندازه گیری تعریف شــده و وضعیت فعلی 

باطری بستگی دارد.

بت نسبی  دســتگاه BL30 تغییرات دما و رطو
محیط را در بازه های زمانی طوالنی مدت، ثبت 
و ذخیــره می نماید. با توجه به طراحی کوچک 
و کاربردی این دستگاه، امکان استفاده از آن در 
خانه، محل کار، ادارات، انبارها و تمامی اماکنی 
که نیاز به ثبت دقیق دما و رطوبت نسبی و بررسی 
تغییرات آن در مدت زمان طوالنی وجود دارد، 
می باشد.ترکیب خصوصیات مهمی مانند حافظه 
قابل توجه برای ذخیره ٣٢٠٠٠ عدد اندازه گیری شده، 
بازه های زمانی اندازه گیری قابل تنظیم از ١ ثانیه 
تا ٢۴ ساعت و قابلیت تنظیم حدود باال و پایین 
مورد نظر و عملکرد زنگ هشدار دهنده متناسب 
با این حدود، باعث شــده تا این دستگاه برای 
محدوده وسیعی از کاربردهای مختلف مناسب 
باشد. به عنوان مثال برای اطمینان از شرایط نگهداری 
و اطمینان از ثابت بودن شرایط محیطی مانند دما 
و رطوبت در موزه ها، آرشیوها و انبارها و مکانهای 
مشابه، استفاده از این دستگاه باعث ثبت فاکتورهای 
گفته شده در بازه های زمانی مورد نظر شده که 
به شــما امکان بررســی و نظارت بر عملکرد 
ماشــین های تثبیت کننده شرایط محیطی مانند 
بت زاها، هیترها و  بت زداها، رطو HVAC، رطو

سایر ماشین ها را می دهد.
نرم افزار مربوط، ارائه شده همراه با این دستگاه، 
امکان طبقه بندی تمامی اعداد اندازه گیری شده 
را بر حسب روز و ساعت و اطالعات موجود در 
رابطه با حدود حداقل و حداکثر مجاز برای عملکرد 

آژیر هشدار دهنده که ممکن است در طول 
بت از آن حدود  بازه هــای ثبت دما و رطو
تجــاوز نماید، را دارد. نکته قابل توجه در 
رابطه با این دســتگاه این است که، دستگاه 
فقط توسط کامپیوتر شخصی شناخته می شود،  

لذا امکان دستکاری و عددسازی در مکان 
نصب شده وجود ندارد، که این مطلب در کنار 
قفل تعبیه شده بر روی این دستگاه، به امنیت 
و قابل اتکا بودن اطالعات ثبت شده توسط 

آن کمک شایانی می نماید.

BL30 ثبت کننده دما و رطوبت
ثبت دقیق دما و رطوبت نسبی در بازه های زمانی طوالنی

مشخصات فنی

۳.۵۱۰.۲۰۵.۵۲۰شماره کاال

ابعاد

وزن

لوازم همراه دستگاه 

۹۱ گرم همراه با باطری

حداکثر ۳٪ رطوبت نسبی

±١ °Cحداکثر 

۰٪ رطوبت نسبی تا ۱۰۰٪رطوبت نسبی

۰.۱٪ رطوبت نسبی

۰.۱ °C

دستگاه اندازه گیری، باطری، نرم افزار مربوطه، فریم 
مخصــوص نصب بر روی دیــوار، دفترچه راهنما

محدوده اندازه گیری

دقت نمایش دمای هوا 

 دقت

محدوده اندازه گیری

دقت نمایش

 دقت

رطوبت نسبی

حافظه

قابلیت ها

٣٢٠٠٠ مقدار اندازه گیری ( ١۶٠٠٠ عدد برای دما 
و ١۶٠٠٠ برای رطوبت نسبی)

BL30 ثبت کننده دما و رطوبت

X ۵۰ X ۳۲ ۹۴ میلیمتر

نمایش مقادیر حداقل و حداکثر، روز و ساعت، عملکرد 
آژیر هشدار دهنده، نمایش دما به درجه سانتیگراد و فارنهایت، 
تنظیم زمان  بازه های اندازه گیری از ١ ثانیه تا ٢۴ ساعت، 

ثبت بدون وقفه دما و رطوبت و یا ثبت با هشدار 

        +۷۰ -۴۰  +۱۵۸°F °Fتا ۴۰-تا °C °C)(



تابشـــــی۲۳

برخی مزایای کاربردی این دستگاه:

اندازه گیری با سرعت و دقیق غلظت 
مونو اکسید کربن موجود در محیط

١٠٠٠ ppm قابلیت اندازه گیری از ٠ تا  

باصرفه و اقتصادی در مقایسه با بازدهی 
باالی دستگاه

نمایش مقادیر حداکثر

قابلیت تنظیم محدوده هشدار صوتی

صفحه نمایشگر با نور پس زمینه

قابلیت ذخیره ١٠ عدد اندازه گیری شده

خاموش شدن اتوماتیک دستگاه در 
صورت عدم استفاده

BG20 دستگاه اندازه گیری میزان مونواکسید کربن
یع و دقیق غلظت اکسید کربن تعیین سر

BG20 امکان تعیین میزان دقیق مقدار مونو اکسید کربن 
در هــوا را با توجه به حداکثــر میزان مجاز تعیین 

شده توسط مقررات برای شما فراهم می آورد.
این دســتگاه قابل حمل تنها ٢ ثانیه پس از روشن 
کردن، آماده کار می باشــد و با ســرعت و دقت 
میزان غلظت مونو اکســید کربن را بین ٠تا ١٠٠٠  

PPM مشخص می  نماید.

دقت اندازه گیری این دستگاه PPM ١٠±  می باشد که 
بر روی صفحه نمایشگر آن با وضوح قابل توجهی 

نمایش داده می شود. 
همچنین این دســتگاه آخرین ١٠ عدد اندازه گیری 
شــده را در خود ذخیره می نماید تا در صورت نیاز 
به اســتفاده، کاربر امکان استفاده از آنها را داشته 

باشد.

عملکرد کاربردی زنگ هشدار 

با توجه به عملکرد زنگ هشدار، اعداد اندازه گیری 
شده بحرانی به راحتی و به سرعت بررسی و کنترل 

خواهند گردید. 
  ۳۵ PPM به عنوان مثال: در صورت بیشــتر از
بودن میزان مونو اکســید کربن در محیط، دستگاه 
اندازه گیری با صدای آژیرخود این وضعیت را با 

صدای آژیــر غیر ممتد به صورتی که 
بازه های زمانی هشدار آن به مرور زمان 
کوتاه تر می شود، هشدار می دهد و در 

  ۲۰۰ PPMصورتی که این میزان از مرز
عبور نماید آژیر هشدار دهنده به آژیر 

صوتی ممتد تبدیل می گردد. 

مشخصات فنی

شماره کاال

دقت صفحه نمایش

دقت اندازه گیری

محدوده اندازه گیری

نوع سنسور دستگاه

زمان آماده بکاری

قابلیت ها

کمتر از ۲۰ ثانیه

۳.۵۱۰.۲۰۵.۰۶۰

۱۸۰ گرم

(بدون وجود میعانات)
C° ۰تا C°۵۰+ ، ۰٪ تا ۹۹٪ رطوبت نسبی شرایط کارکرد

ابعاد

وزن

الکترومکانیکی پایا ویژه گاز

 ۱.۰۰۰ ppm-٠

 ١ ppm 

±۱۰ppm ۵± یا٪ 

لوازم همراه دستگاه 
دستگاه اندازه گیری، باطری، کیف مخصوص حمل 

دستگاه، دفترچه راهنما

نمایــش مقادیر حداکثری، عملکرد توقف بر روی عدد 
اندازه گیری شده، صفحه نمایش با نور مناسب پس زمینه، 
آژیر هشــدار دهنده، ذخیره ١٠ عدد اندازه گیری شده، 
خاموش شدن اتوماتیک دستگاه در صورت عدم استفاده

BG20 وسیله اندازه گیری میزان مونواکسید کربن

X ۵۶ X ۴۰ ۱۶۰ میلیمتر



دستگاه BG30 قابلیت ردیابی گاز های طبیعی 
مانند: اتان،متان، بوتان، پروپان، استون، 
الکل، آمونیاك، پترول،LPG، سوخت موتور،
ــولفید هیدروژن،حالل های صنعتی،  س
تینرهای رنگ و گازهای محترق دیگر دارد.

از جمله مزایای کاربردی این دستگاه:

هشدار دهنده و نشت یابی گاز در یک 
دستگاه

زنگ هشدار دهنده صوتی و تصویری

کنترل حساسیت قابل تنظیم

تناوب و شدت متغیر صدای آژیر با توجه 
به میزان گاز موجود در یک محیط

قابلیت استفاده بسیار ساده با یک دست

باصرفه و اقتصادی در مقایسه با بازدهی 
باالی دستگاه

سنسور نیمه انعطاف پذیر۴٠ سانتی متری 
برای دسترسی به مناطق غیر قابل دسترس 

تابشـــــی ۲۴

دستگاه تشخیص گاز، وسیله  ای بسیار ضروری 
برای اســتفاده در خانه، کمپ های تفریحی و یا 
تمام مکان هایی که گاز قابل اشتعال در آن مکانها 

استفاده شده و یا ذخیره می شود، می باشد. 
همیشه در چنین شرایطی بهترین گزینه پیشگیری 
و بررسی گاز های مایع در کپسول ها می باشد و 
بهتر است هر از گاهی این بررسی های دوره ای 

انجام شود.
دســتگاه BG30 دارای کاربرد فراوان تجاری، 
جهــت کنترل نشــتی گاز لوله ها و یا اتصاالت 

لوله کشی می باشد.
این دســتگاه دارای یک سیســتم هشدار دهنده 
صوتی می باشد که با افزایش میزان انتشار گاز صدای 
آژیر هشــدار دهنده نیز افزایش می یابد، به این 
ترتیب، میزان نشت گاز و منبع انتشار آن نشان داده 
خواهد شد. درفضاهای شلوغ جهت جلوگیری 
از اختالط صداهای مختلف می توان از هدست 
مخصوص قابل اتصال به این دستگاه استفاده نمود.
 LEL ١٠٪ حساس تر از ،BG30 دســتگاه LEL
تصویب شده در بسیاری از استانداردها و مقررات 
ایمنی می باشد. (LEL مخفف کلمات پایین ترین 
سطح انفجار می باشد که نشان دهنده حداقل میزان 
تمرکز گاز در یک فضا برای وقوع انفجار می باشد.)

مشخصات فنی

۳.۵۱۰.۲۰۵.۰۶۴کدکاال 

BG30 دستگاه تشخیص گاز
یع و آسان نشت گاز ردیابی سر

BG30 دستگاه تشخیص گاز

دقت

گاز استاندارد کالیبراسیون

محدوده هشدار دهنده

میزان زمان پاسخ دهی

زمان واکنش

قابلیت ها

شرایط کارکرد
کارکرد

نگهداری

طول خرطومی

میزان عمر باطری

اندازه

وزن

لوازم همراه دستگاه

متان

هشدار صوتی و تصویری (تناوب هشدار و شدت 
صدای تولید شده به میزان گاز موجود در فضا بستگی 
دارد)، جک هدفون، کالیبراسیون با توجه به وجود 

کنترل های متغیر میزان حساسیت

۶٠ ثانیه

(LEL ٪۴تا ٠ ) کمتر از ٢ ثانیه

۴٠ سانتیمتر
ً
تقریبا

+۶۰° C ۳۰- تا

 ٨ ساعت
ً
تقریبا

٢٢١×٧٢×٢۴ میلیمتر

۵٢٠ گرم

متر اندازه گیری، باطری، کیف حمل و نقل 
دفترچه راهنما

۵٠ ppm

LEL ٪۴٠ -LEL ٪١٠

(بدون وجود میعانات)
C°۰تا C°۵۰+ ، ۱۰٪ تا ۹۰٪ رطوبت نسبی



اندازه گیری سریع و آسان امواج در دامنه 
GHz2.45 باند

مقرون به صرفه

حداکثر میزان ماندگاری و بازدهی

عالئم هشدار دهنده اتومات صوتی و 
نوری در صورت تجاوز از میزان 

عدد نرمال

نور پس زمینه صفحه نمایش

خاموش شدن خودکار دستگاه در صورت 
عدم استفاده

از جمله مزایای کاربری این دستگاه :

تابشـــــی۲۵

 BR15 دستگاه اندازه گیر امواج الکترو مایکروویومدل
تشخیص و اندازه گیری دقیق امواج مضر مایکروویو 

این دســتگاه قابلیت تشخیص و اندازه گیری امواج 
مایکروویو حاصل از مودم های اینترنت، تلفن های 
بیسیم، دســتگاههای بلوتوث، فرستنده های سیار و 
یا هر تابش مایکروویو مضر حاصل از وسایل فرکانس 
باال که درمحدوده ۲.۴۵GHZ ISM کار می کنند را 

دارد.  
امواج تشخیص داده شده توسط این دستگاه به صورت 
یک عدد مشخص برروی صفحه نمایش این دستگاه، 
نمایش داده می شــوند در صورتی که عدد تشخیص 
داده شــده توسط دستگاه از بیشترین مقدار مجاز بر 
طبق ICNIRP که Mw/cm ۵ می باشــد بیشتر باشد 
گاه سازی  هشــدار نوری و صوتی این دستگاه برای آ

مصرف کننده فعال خواهد  شد.
(INCIRP کمیسیون بین المللی محافظت در مقابل 

پرتوهای غیر یونیزه کننده)
ج  موا ا خصوص  ر  د توجــه  لــب  جا مطلبــی 

الکترو مغناطیس: 
بیشــتر کشــورهای دنیا برای برطرف نمودن اثرات 
جانبــی امــواج الکترو مغناطیس و تعیین بیشــترین 
حد مجاز  پرتوهای غیریونیـــزه کننده حاصـــل از 
وسایل  با فرکانس باال خود را با کمیسیون بین المللی 

محافظت در برابر پرتوهای غیریونیزه کننده 
تطبیق می دهند. در حال حاضر عددی 
که توسط این کمیسیون توصیه می شود، 

محدوده ای بین ٠/۲ تا ۵ می باشد که هر 
مقداری باالتر از این محدوده توســط 

تمامی کشورها مضر تلقی می گردد. 

مشخصات فنی

۳.۵۱۰.۲۰۵.۰۷۰کدکاال 

±١dB

محدوده اندازه گیری 

دقت

وضوح صفحه نمایشگر 

آستانه تعیین شده برای هشدار

محدوده فرکانس

قابلیت ها

شرایط کارکرد

ابعاد 

۱۵۰ گرموزن

لوازم همراه دستگاه 

BR15دستگاه اندازه گیری

کالیبره شده تا ۲.۴۵

نمایــش مقدار حداکثر، صفحه نمایش واضح،
زنگ هشدار، خاموش شدن اتومات دستگاه در 

صورت عدم استفاده 

باطری، کیف مخصوص، دفترچه راهنما 

۴۲×۶۰×۱۶۰ میلیمتر

C° ۰تا C°۴۰+ ، ۱۰٪ تا ۸۵٪ رطوبت نسبی

۵.۰mW/cm 2

۰.۰۱ mW/cm 2

۰- ۹.۹۹ mW/cm 2



از جمله مزایای کاربری این دستگاه :

TROTEC ١٠٠٪ طراحی و تولید شده در

اندازه گیری میزان روشنایی و نور موجود

باصرفه و اقتصادی در مقایسه با امکانات 
و کارکرد دستگاه

با صفحه نمایش بزرگ و شفاف و راحتی 
در تشخیص اعداد و اندازه ها

نمایش مقادیر حداکثری

قابلیت استفاده با یک دست

تنظیم نور صفحه نمایش به صورت 
خودکار

خاموش شدن اتوماتیک دستگاه در 
صورت عدم استفاده

بازرسی و آزمایش شده براساس استاندارد 
صنایع آلمان

تابشـــــی۲۶

N E W

اندازه گیری نور و روشـنایی محیط  لزوما هدر دادن پـول 
نمی باشد، تحقیقات نشان می دهد که میزان شدت، 
نوع منبع، رنگ، جهت و نحوه توزیع نور در محیط های 
گوناگون فعالیت انسانی ممکن است تا حدود زیادی 
بر رفتارها، روحیات، بازدهی و کارآیی وی موثر باشد، 
این دستگاه این امکان را می دهد تا بتوان میزان دقیق 
روشــنایی موجــود در فضای داخل یا خارج را 

اندازه گیری نمود.

سنسورهای این دستگاه کامال منطبق با ملزومات و 
مقررات ISO بوده و مورد تایید کمیته بین المللی نور و 
روشنایی (CIE) می باشد. با توجه به تداخل نور مادون 
 قرمز خورشــید درحین اندازه گیری میزان روشنایی 
محیط، همواره اندازه گیری های مربوط در این زمینه 
به همین دلیل تا حدودی غیر دقیق می باشــند ولی 
با توجه به فیلتر به کار رفته در سنسور این دستگاه، که 
به طور کامل اشعه مادون قرمز را حذف می نماید، این 
خطا در اندازه گیریهای این دستگاه وجود نداشته و 

اعداد ثبت شده از هر حیث قابل اتکا می باشند.

ترکیب فاکتورهای مهمی مانند: اندازه-  
گیری دقیق، طراحی چشمگیر و صرفه 
اقتصادی دســتگاه خریداری شده در 
مقابل قیمت پرداختی، باعث شــده تا 
این دستگاه در مکانهای مختلفی از جمله: 
منزل و محل کار برای تشخیص دقیق 
فزایش و یــا کاهش نور،  نیــاز بــه ا

چاپخانه های عکس برای تشخیص بهترین 
شرایط نوری برای ظهور عکس و یا پارک ها، 
مناطق سرســبز و محل نگهداری گیاهان و 
حتی گلخانه کوچک شــما، و یا در موارد 
بــرای معماران  جهت  از خانه  خــارج 
از  بهره منــدی  طراحــی ســاختمان ها و 
بیشترین نور طبیعی، مورد استفاده قرار گیرد.

BF06 دستگاه اندازه گیری شدت نور
اندازه گیری بسیار ساده میزان شدت نور

نورسنج BF06مشخصات فنی

شماره کاال

فوتو دیود سیلیکونی همراه با فیلتر مادون قرمزنوع سنسور نور

(۳۷۱۶ fc ۰ تا ) ۰ تا ۴۰۰۰۰ lx 

 ۰.۰۱ fc  / ۰.۱ lx  

± ٪۵ ±۱۰lx/fc (<۱۰.۰۰۰lx/۱۰۰۰fc),
± ٪۱۰ ±۱۰lx/fc (>۱۰.۰۰۰lx/۱۰۰۰fc)

۳.۵۱۰.۲۰۵.۰۸۱

لوکس(lx) شمع(fc); قابل تغییر واحدهای اندازه گیری دستگاه

محدوده اندازه گیری

دقت صفحه نمایش

دقت اندازه گیری

سرعت اندازه گیری

قابلیت ها

ابعاد

وزن

لوازم همراه دستگاه 

۳۴×۵۶×۱۵۷ میلیمتر

۱۳۸ گرم همراه با باطری

دستگاه اندازه گیری، باطری، دفترچه راهنما 

 x ۲.۵ در ثانیه، سرعت اسمی

نمایــش مقادیر حداقل و حداکثر، نمایش مقادیر اندازه گیری 
شده بر حسب واحد های مختلف، نور پس زمینه صفحه نمایش، 
خاموش شــدن اتوماتیک دســتگاه در صورت عدم استفاده

    



از جمله مزایای کاربری این دستگاه :

TROTEC ١٠٠٪ طراحی و تولید شده در

اندازه گیری سریع و دقیق میزان صدا

باصرفه و اقتصادی در مقایسه با امکانات 
و کارکرد دستگاه

ثبت و نمایش مقادیر حداقل و حداکثر 
اندازه گیری شده

تنظیم و کنترل خودکار میزان نور نمایشگر 
در شرایط کم نوری

کمترین زمان ممکن جهت آمادگی و 
شروع اندازه گیری

خاموش شدن اتوماتیک دستگاه در 
صورت عدم استفاده

سوکت سه شاخه ای

بازرسی و آزمایش شده بر اساس استاندارد 
صنایع آلمان

تابشـــــی۲۷

 BS06 دستگاه سنجش میزان صدا
مناسب برای استفاده در تمامی شرایط

N E W

با این دستگاه منابع مختلف صدایی در محدوده 
۴٠ تا ١٣٠ دســی بل بــه راحتی و با دقتی باال 
شناســایی و اندازه گیری می شوند، به عالوه این 
دستگاه قابلیت نمایش مقادیر حداقل و حداکثر 

را دارد.  
در لوازم همراه با این دســتگاه، کالهک پوششی 
محافظت از باد قرار داده شده است که در صورت 
استفاده این دستگاه در شرایطی که بادهای شدید، 
باعث ایجاد عدم دقت در اندازه گیری صدای مورد 
نظر می شــوند، مورد استفاده قرار گرفته و  سبب 
حذف کلیه صداهای مزاحمی است که منجر به 

کاهش کیفیت عملیات اندازه گیری می گردد. 
صفحه نمایش این دســتگاه به سنسوری مجهز 
می باشــد که به صورت خودکار نور پس زمینه را 
بر اساس نور موجود محیط تنظیم نموده و به همین 
دلیل همواره اعداد اندازه گیری شــده توسط این 
دســتگاه در هر شــرایطی نوری به راحتی قابل 

می باشند. خواندن 
کاربردهای مختلفی از جمله: 

ترکیب فاکتورهای مهمی مانند: خالقیت موجود 
در دستگاه، طراحی چشمگیر و صرفه اقتصادی 
دستگاه خریداری شده در مقابل قیمت پرداختی، 
باعث شــده تا این ابــزار دقیق اندازه گیری در 

اندازه گیری صداهای مزاحم در ادارات، 
اوقات فراغــت، فضاهای خصوصی، 
ساختمانهای در حال ساخت و ساز و یا 
ماشین های در حال کار در کارخانجات 
مورد استفاده قرار گیرد. این دستگاه  حتی

 می تواند در تشــخیص منبع صدا  ورودی 
به ساختمان و بررسی میزان کیفیت عایق بندی 
صوتی ســاختمان نیز مفید باشد، چرا که 
معموال صداهای خارج و مزاحم از طریق 

سیستم تهویه هوا به داخل نفوذ می نماید.

 

مشخصات فنی

شماره کاال

BS06 دستگاه سنجش میزان صدا

۳.۵۱۰.۲۰۵.۰۵۱

محدوده اندازه گیری

دقت اندازه گیری

دقت صفحه نمایش

مدت زمان پاسخ گویی دستگاه

قابلیت ها

شرایط محیطی استفاده

ابعاد

۱۳۵ گرموزن

لوازم همراه دستگاه
دستگاه اندازه گیری، باطری، کالهک ضد باد، 

دفترچه راهنما

 نمایش مقادیر حداقل و حداکثر اندازه گیری شده، 
صفحه نمایش با نور مناســب پس زمینه، خاموش 
شــدن اتوماتیک دستگاه در صورت عدم استفاده

۳۴×۵۶×۱۴۰ میلیمتر

 ۱۲۵ms

٠٫١dB

۴۰-۱۳۰dB (A)(۳۱.۵Hz-۸KHz)

(۹۴dB ۱ وkHzدر)±۳.۵dB

C° ۰تا C°۴۰+ ، ۱۰٪ تا ۷۵٪ رطوبت نسبی

    



از جمله مزایای کاربردی این دستگاه :

وجود سنسورهای دوگانه جهت اندازه گیری 
ضخامت پوشش های غیرمغناطیسی بر
روی فلزات مغناطیسی یا غیر مغناطیسی

دامنه وسیع اندازه گیری از ٠ تا ٢۵۰‚١ 
میکرومتر

آالرم هشداردهنده در صورتی که ضخامت 
اندازه گیری شده از ضخامت از پیش 

تعریف شده کمتر باشد

ارائه مطالب آماری بسیار کاربردی مانند 
حداقل، حداکثر و یا میانگین ضخامت 

پوشش

کالیبراسیون دو نقطه ای به منظورباال 
بردن دقت

قابلیت ذخیره بیش از ۴٠٠ مورد 
اندازه گیری

جهت انتقال اطالعات به سایر سیستمها
USB کاربری

قابلیت استفاده یک دستی

نور پس زمینه

خاموش شدن خودکار دستگاه در صورت 
عدم استفاده

مقرون به صرفه

نقشه برداری و اندازه گیری۲۸

 دستگاه اندازه گیری ضخامت پوشش BB20مشخصات فنی

۳.۵۱۰.۲۰۵.۰۷۵شماره کاال

ارائه مقادیر حداقل/ حداکثر، میانگین و انحراف استاندارد، 
زنگ هشــدار دهنده، نور پس زمینه خاموش شــدن 

خودکار دستگاه در صورت عدم استفاده 

 BB20 دستگاه اندازه گیری ضخامت پوشش
یع و آسان ضخامت تمامی پوشش ها از جمله رنگ خودرو تعیین سر

سطوح غیر فرو مغناطیسسطوح فرو مغناطیسحسگر (سنسور)

خطای عملکردی

اساس کارکرد

حداقل شعاع خمش (سطح)

حداقل سطح مورد نیاز برای اندازه گیری

ضخامت بحرانی

محدوده اندازه گیری

دقت

قابلیت ها

ابعاد/وزن

لوازم همراه دستگاه
وسایل جانبی کالیبراسیون، محفظه نگهداری، باطری،

دفترچه راهنما

جریان آشفته

۳ میلیمتر

 Ø۷میلیمتر Ø۵میلیمتر

 ۰.۳µm

 ۱.۲۵۰µm ۰ تا

 ۰.۱µm حداکثر

 ۰.۵µm

۱.۵ میلیمتر

(±٣٪±۱)µm(۰~۸۵۰ µm) 
±۵٪(۸۵۰~۱۲۵۰ µm) 

(±٣٪±۱.۵)µm(۰~۸۵۰ µm) 
±۵٪(۸۵۰~۱۲۵۰ µm) 

القاء مغناطیسی

۲۴×۵۴×۱۱۰ میلیمتر همراه باطری/ ۱۰۰ گرم

حرفه ای تبدیل نموده است که می تواند 
در اندازه گیــری و کنترل میزان رنگ، 
شناسایی قسمت های تصادفی و رنگ
 شده خودرو استفاده شود. عالوه بر موارد 

اشاره شــده به طورکلی می توان از این 
دستگاه در بررسی میزان ضخامت رنگ و 
سایر پوشش ها در مواردی مثل نرده ها و 

کشتی ها و ... نیز به کار برده شود.

BB20 مجهز به سنســور دوگانه ابداعی است که 
شــمارا قادر می ســازد تا ضخامت پوشش های 
غیرمغناطیسی مانند: (رنگ، الک الکل، پوشش های 
پالستیکی، پوششهای روهی و روکش های لعابی 
و کرومی برروی آهن فوالد و حتی برروی فلزات 
غیرآهنی مانند آلومینیوم، منیزیوم، تیتانیوم و غیره) 

را اندازه گیری نمایید.
قسمت اندازه گیری کننده دارای حالت فنری بوده  و 
حاوی یک شیارV شکل می باشد. اندازه گیری با این 
مشــخصات اشیاء غیرتیز مانند محورها و لوالها 
آســان تر شده و لرزش باعث بدست آوردن نتایج 
غلط نخواهد گردید. اندازه این وســیله به گونه ای 
اســت که اندازه گیری به راحتی با یک دست قابل 

انجام می باشد. 
دامنه اندازه گیری آن از ٠ تا ١٫٢۵٠میکرو متر است که 
اندازه گیری به راحتی با یک دست قابل انجام می باشد  
با این وسیله اندازه گیری به راحتی و تنها با یک دست 
انجام می گیرد و دامنه اندازه گیری آن از ۰ تا ١٢۵٠ 
میکرو متر اســت و تحت هر شرایطی نتیجه قابل 
اطمینانی را همراه با داده های آماری مفید ارائه می دهد. 
عالوه بر این، مجهز به آژیر هشداری می باشد که در 
صورت باال یا پایین تر بودن از حد ضخامت تعیین 

شده، استفاده کننده را مطلع خواهد  ساخت.
این دستگاه را به یک دستگاه مناسب برای استفاده 
در بخش خودرو BB20 مشــخصات و  عملکرد



از جمله مزایای کاربردی این دستگاه :

وجود سنسورهای دوگانه جهت اندازه گیری 
ضخامت پوششهای غیر مغناطیسی بر 

روی فلزات مغناطیسی یا غیر مغناطیسی 

دامنه وسیع اندازه گیری از ٠ تا ٢٫٠٠٠
میکرومتر

نمایش پیغام خطا در صورت عدم صحت 
اندازه گیری انجام شده

کالیبراسیون دو نقطه ای به منظورباال بردن 
دقت در مورد اجسام بسیارریز

قابلیت ذخیره بیش از ٢.۵٠٠مورد 
اندازه گیری

قابلیت انتقال اطالعات توسط بلوتوث

قابلیت کار با دستگاه با یک دستی

نور پس زمینه نمایش قابل انطباق با نور 
محیط

خاموش شدن اتوماتیک دستگاه در 
صورت عدم استفاده

قابلیت فراخوانی دسته بندی ها و اعداد 
اندازه گیری شده توسط دستگاه، بر 

روی خود دستگاه

نقشه برداری و اندازه گیری۲۹

BB25 دستگاه اندازه گیری ضخامت الیه رنگ 
یع ضخامت رنگ ماشین و سایر پوشش ها  اندازه گیری سر

N E W

این دستگاه به شما امکان اندازه گیری ضخامت 
پوشش هایی مانند: رنگ، الک الکل، پوشش های 
پالستیکی، روی و روکش های مینا کاری شده و 
کرومی بر روی آهن و فوالد وحتی بر روی ترکیبات 
غیرآهنی مانند آلومینیوم، منیزیوم، تیتانیوم و سایر 
پوشــش های غیر مغناطیســی را بر روی سطوح 
فرومغناطیسی و غیرفرومغناطیسی، با سرعت و 
بی فراهم می ســازد. سنسور  دقت بســیار خو
دوگانه ای که در این دســتگاه استفاده شده است 
بی در اندازه گیری های  دارای دقت بســیار خو
فلــزات مانند آهن و اســتیل و غیر فلزات مانند 

آلومینیوم، منیزیوم و تیتانیوم می باشد.
 V ســری فنری اندازه گیری این دستگاه به شکل
طراحی گردیده  اســت که این مطلب دو مزیت 

مهم را در پی دارد:
١) ســهولت اندازه گیری بر روی سطوح دارای 
انحنــا مانند: لوله ها، لوال ها و ورق های مخازن.

٢) عدم حساسیت نسبت به لرزش و حرکت های دستی 
که در حین اندازه گیری ممکن است اتفاق بیافتد.

کارکرد راحت و تنها با یک دســت از دستگاه از 
دیگر مزایای این دســتگاه می باشد که با آن دامنه 
اندازه گیری وســیع از ٠ تا ٢٫٠٠٠ میکرو متر 

قابل اندازه گیری می باشد. 
نکته مهم دیگری که در این رابطه وجود دارد توانایی

 دستگاه اندازه گیری ضخامت الیه رنگ BB25مشخصات فنی

۳.۵۱۰.۲۰۵.۰۷۶شماره کاال

نوع سنسور

اساس کارکرد

تلرانس

حداقل شعاع انحنا سطح

حداقل اندازه سطح اندازه گیری

دقت 

قابلیت ها

ابعاد / وزن

لوازم همراه دستگاه

از ٠تا ١٠٠ میکرومتر دارای ۰.۱ میکرومتر خطا، از ١٠٠ 
تا ١٠٠٠ میکرومتر دارای ١ میکرومتر خطا، از ١٠٠٠ تا

٢٠٠٠ میکرومتر دارای ۰.۰۱ میلی متر خطا

نمایــش خطا در صورت خطــا در اندازه گیری، صفحه 
نمایش با نور قابل انطباق با محیط، خاموش شدن اتوماتیک 

دســتگاه در صورت عدم استفاده، بلوتوث

دستگاه اندازه گیری، وسایل مورد نیاز برای کالیبراسیون، 
کیف نگهداری، باطری، دفترچه راهنما

سطوح غیر فرومغناطیس

جریان آشفته القای مغناطیسی

سطوح فرو مغناطیس

ضخامت بحرانی

۰ تا ۲.۰۰۰µm محدوده اندازه گیری

۲۷×۵۴×۱۱۳.۵ میلیمتر (همراه باطری)/ ۱۱۰ گرم

۳ میلیمتر

۰~۱۰۰۰µm (± ۲٪ ±۲ µm) 
(± ۳.۵٪ ) ۱۰۰۰~۲۰۰۰µm

 ۰.۳µm  ۰.۵µm

۱.۵ میلیمتر

Ø۵ میلی مترØ۷ میلی متر

مشاهده اعداد اندازه گیری شده قبلی بر روی 
خود صفحه نمایش می باشد که عالوه  بر 
این قابلیت در صورت نیاز با اســتفاده از 

 سیستم Bluetooth تمامی اعداد اندازه گیری 
شده را برای بررسی و یا نگهداری می توان به 

دستگاه های مختلف انتقال داد.



با استفاده از این دستگاه قابل حمل، به راحتی 
می توان فاصله، حجم و ســطح، حتی در 
مکانهایی که به راحتی قابل اندازه گیری و در 

دسترس نیست را اندازه گیری کرد.
با توجه به دردسر های اندازه گیری با متر های 
عادی، دســتگاه های BD25/BD20 این 
 ً
اندازه گیری را برای شما آسان کرده و مخصوصا

بر روی دیوار های تازه رنگ شــده، پارکت، 
لمینیت و کاشــی کاری ها، استفاده از این 
مترهای لیزری بسیار آسان و راحت است. 
علیرغم محدوده وسیعی از قابلیت ها، کار با 
این دســتگاه برای کاربر بسیار ساده بوده و 
بــرای تمام تنظیمات و حالت های مختلف 

دستگاه دکمه مجزا تعبیه شده است.
با توجه به نمایشــگر حساس به نور در این 
دستگاه، استفاده از آن در هر شرایط نوری 
اعم از روشــنایی روز و یا تاریکی شب به 

راحتی قابل استفاده می باشد.
این دستگاه به صورت ویژه برای استفاده در 
داخل ساختمان و در محیطهای سر پوشیده 
طراحی و تولید گشته است ولی با توجه به 
اســتاندارد IP54 که در این دستگاه لحاظ 
گردیده اســت، استفاده از این دستگاه در  

BD20 BD25

N E W

 BD25/BD20 متر لیزری مدل

مشخصات فنی

۳.۵۱۰.۲۰۵.۱۶۰۳.۵۱۰.۲۰۵.۱۵۵شماره کاال

دقت اندازه گیری *

۰.۰۵ تا ۶۰ مترمحدوده اندازه گیری
(۰.۱۶ تا ۱۹۷ فوت)

۰.۰۵ تا ۱۰۰ متر
(۰.۱۶ تا ۳۲۸ فوت)

۱۰

IP۵۴

واحد ها

 ٢± میلی متر (۰.۰۸± اینچ ) 

قابلیت ها

٩٠ درجه (۴۵- درجه تا ۴۵+ درجه)اندازه گیری شیب

تعداد نمایش 
اندازه گیری های قبلی

نوع محافظت

٢ عددباطری نوع ٢AAA عدد باطری نوع AAنوع باطری

ابعاد

۸۵ گرموزن همراه با باطری ۱۵۰ گرم

باطری، کیف حمل و نقل و دفترچه راهنمالوازم همراه دستگاه

* در شرایط مطلوب(هدف گیری خوب سطح، دمای اتاق مساعد) تا ١٠ متر

نمایش اعداد حداقل و حداکثر اندازه گیری شــده، اندازه گیری بدون توقف، 
جمع و تفریق اعداد اندازه گیری شــده، اندازه گیری مساحت و حجم، تابع 
فیثاغورس براي اندازه گیری هاي غیر مســتقیم، نمایشــگر با نور پس زمینه 
مناســب، اندازه گیری زوایا به صورت دیجیتال، خاموش شــدن اتوماتیک 

دستگاه در صورت عدم استفاده

از جمله مزایای کاربردی این دستگاه :

اندازه گیری دقیق فواصل و حجم و 
مساحت

تابع فیثاغورس براي اندازه گیری های 
غیر مستقیم

صفحه نمایش چند خطی حساس به نور 
برای سهولت خواندن اعداد اندازه گیری 

شده و استفاده در مکان های تاریک

دکمه های میانبر

راحتی در حمل و استفاده

مقاومت در برابر گرد و خاک و قطرات آب

مجهز به تایمر

باصرفه و اقتصادی در مقایسه با امکانات 
و کارکرد دستگاه

سنسور قابل چرخش ٩٠ درجه

قابل استفاده به عنوان تراز الکترونیکی

نقشه برداری و اندازه گیری۳۰

m, in, ft

۲۵×۴۵×۱۱۳ میلیمتر۲۷×۴۹×۱۱۸ میلیمتر

محیط های غیر مسقف و شرایط سخت کاری ازجمله گردوغبار فراوان و باران نیز، به راحتی میسر می باشد.



بــــرق۳۱

از جمله مزایای کاربردی این دستگاه :

راهی سریع و آسان برای سنجش 
مصرف برق

نمایش میزان برق مصرفی به وات و یورو 
و سنت

مجهز به ساعت و تقویم برای ثبت دقیق تر

دارای حافظه برای ثبت ٢ تعرفه مختلف 
 شب و روز

ً
مثال

قابلیت ثبت اندازه گیری های انجام شده 
در بلند مدت

با صرفه و اقتصادی در مقایسه با امکانات 
و کارکرد دستگاه

BX11دستگاه سنجش میزان مصرف برق
یع و آسان نشان دادن میزان برق مصرفی به صورت سر

مشخصات فنی:

۳.۵۱۰.۲۰۵.۹۲۰شماره کاال

دستگاه BX١١ دستگاهی کوچک و خانگی و یا 
برای استفاده در دفتر کار می باشد که هزینه برق 
مصرفی را تعیین می کند و به راحتی به وسیله پریز 
و یا سوکت به وسائل خانگی شما وصل شده و 

کاربری بسیار ساده ای دارد.
این دســتگاه به راحتی ما بین پریز برق و لوازم 
خانگی شما قرار گرفته و میزان دقیق مصرف برق 
لوازم خانگی متصل به آن را بر حسب وات و یا 

به صورت هزینه نشان می دهد. 
ویژگی های عملی:

به منظور ثبت و ضبط دقیق تر میزان برق مصرفی، 
شما می توانید دو تعرفه مجزا برای مصرف برق 
تعریف نموده تا با توجه به زمان کاربری لوازم خانگی 

مصرف دقیق دستگاه مورد نظر محاسبه گردد.
" راه حلی ارزشــمند جهت رفع مشکلی بزرگ " 
نقل قول موسسه TUV آلمان در رابطه با این دستگاه

بازرســی  تایید ســازمان  می باشــد که مورد 
ایمنی کشــور آلمان است.

قابلیــت ثبت مصــرف برق مزیت بزرگی برای 
سازندگان ساختمانی و کسب و کارهای کوچکی 

کــه هزینه ها ی خود را کنترل می نمایند 
می باشد. این دستگاه قابلیت ثبت بدون 
وقفه مصرف برق یک دستگاه الکتریکی 
طی ۴٠ روز را دارد. به عنوان مثال وقتی 
که یک دستگاه الکتریکی توسط شخص 

سومی اســتفاده  می شود، به وسیله این 
دستگاه میزان دقیق استفاده از آن دستگاه 
الکتریکی در این دســتگاه ثبت و ضبط 
می گردد، حتی این امکان در صورتی که 

برق نیز قطع گردد، وجود دارد.

محدوده اندازه گیری

حداکثر بازدهی

ولتاژ ورودی

اندازه گیری میزان مصرف

ظرفیت ثبت

قابلیت ها

شرایط محیطی

لوازم همراه دستگاه

ساعت دیجیتال و تقویم موجود بر روی دستگاه، 
قابلیــت تعریف دو تعرفه مصرف، نمایش میزان 
مصرف برق به وات و یورو و ســنت، ثبت اعداد 

اندازه گیری شده برای در باند مدت

٣-٢.۶٨٠W

٢٣٠ V,AC/۵٠/۶٠ HZ

۳.۶۸۰W/۱۶ A

۹۹۹.۹-۰.۱ کیلو وات ساعت

۹۹۹.۹ ساعت

۴٠+ تا ۵+ درجه سانتی گراد

دستگاه اندازه گیری، دفترچه راهنما

BX11ترانس سنجش برق



از جمله مزایای کاربردی این دستگاه :

شناسایی سریع و بدون تماس جریان 
AC متناوب

چراغ قرمز و آژیر جهت اعالم وجود 
ولتاژ برق

طراحی شده به شکل خودکار به همراه 
گیره جیبی

همراه با چراغ قوه 

باصرفه و اقتصادی در مقایسه با امکانات 
و کارکرد دستگاه

بــــرق۳۲

فاز متر بدون تماس BE15 نه تنها موضع قطعی 
برق را در کابل های غیر دفنی مانند قرقره کابلها 
ویا چراغهای تزیینی، با ســرعت باال شناسایی 
می کند بلکه میزان ولتاژ کلیه رساناهای جریان

 های برق، مانند سوکت ها، کلیدها و اتصاالت 
برقی را نیز مشخص می نماید.  

روش اندازه گیری خازنی که اساس اندازه گیری های 
این دستگاه می باشد باعث می شود تا بدون نیاز 
به تماس، ولتاژ، به ســرعت و بســیار راحت 

اندازه گیری شود.
در صورت تشــخیص ولتاژ در هر ســطحی، 
المپ قرمز ال ای دی شــروع به چشمک زدن 
می نماید که همراه با یک اعالم آژیر صدا، کاربر 

گاه می سازد. دستگاه را آ
برای اســتفاده از BE15 در فضاهای تاریک و یا 
فضاهایی که نور کافی وجود ندارد، این دستگاه 
به یک چراغ قوه LED در کنار گیره دستگاه مجهز 
می باشد که محل اندازه گیری را روشن نموده تا 
عمل اندازه گیری راحت تر و سریعتر انجام پذیرد. 

LED

BE15 ولتاژ سنج مدل
یع و بدون نیاز به تماس تشخیص ولتاژ، سر

 فازمتر BE15مشخصات فنی

۳.۵۱۰.۲۰۵.۲۱۵کدکاال

دسته بندی محافظتی اندازه گیری مدار

محدوده اندازه گیری

آالیندگی درجه ٢

۱.۰۰۰V ۲۰۰ تا

EN ۶۱۳۲۶،EN ۶۱۰۱۰،EN ۶۱۰۱۰ -۰۲-۰۳۱ 

میزان میکرو محیط زیستی

روش اندازه گیری

صفحه نمایش

قابلیت ها
نمایش صوتی و تصویری، چراغ قوه برای روشن 

نمودن محل اندازه گیری

تک قطبی- بدون تماس

ایمنی

منبع تغذیه

ابعاد

۴۸ گرموزن

باطری و دفترچه راهنما لوازم همراه دستگاه

۲۶×۲۶×۱۷۶ میلیمتر

٢×۱.۵ V، IEC LR۰۳

CAT III ۱۰۰۰ V / CAT IV ۶۰۰V



 

از جمله مزایای کاربری این دستگاه :

عملکرد متنوع، تشخیص ولتاژ مستقیم و 
متناوب، قطبیت و میدان چرخشی

اخطار دهنده صوتی و نوری وجود 
جریان

نمایشگر میزان ولتاژ حتی با باطری 
خالی

تست تک قطبی فاز، بدون نیاز به 
قطب مخالف

خاموش  شدن خودکار دستگاه در صورت 
عدم استفاده

همراه با چراغ قوه جهت روشنایی 
محدوده اندازه گیری

باصرفه و اقتصادی در مقایسه با 
امکانات و کارکرد دستگاه

آزمایش اتومات عملکرد

پوشش ضد ضربه ـ گرد وخاک ـ لکه

بــــرق۳۳

BE20 دستگاه تشخیص ولتاژ مدل
دستگاه تشخیص ولتاژ با کاربرد وسیع و مشخصه های یک دستگاه حرفه ای  

این دستگاه برطبق دقیق ترین استانداردها تست 
و ساخته شده است و به گروهی از مشخصه های 
الزم برای دستگاههای حرفه ای مانند گواهینامه 
IP64، مجهز شده است که به همین دلیل برای 
اســتفاده در شرایط روزمره و شــرایط سنگین 

کاری مناسب می باشد. 
این دستگاه تشــخیص ولتاژ یک ابزار ایده آل 
جهت متخصصین برق وســایر افراد عالقمند 

می باشد.
دســتگاه BE20 به شما این امکان را می دهد تا 
تست ولتاژ، تست جریان نوری و صوتی، تست 
میدان چرخشی دوقطبی و تست فاز را انجام دهید. 
علیرغم تنوع وســیع عملکرد، استفاده این ابزار 
بسیار ساده است چراکه بنا به طراحی ارگونومیک 
و سبکی وزن آن به راحتی در دست جا می گیرد 
و با توجه به وجود چراغ قوه تعبیه شده در دستگاه، 
امکان انجام اندازه گیری در شب و یا محیط هایی 
که احتیاج به روشــنایی دارند به راحتی وجود 

خواهد داشت.

LED

IP۶۴

 

 دستگاه تست ولتاژ BE20مشخصات فنی

۳.۵۱۰.۲۰۲.۲۳۰کد کاال 

صفحه نمایش

تشخیص خودکار

اندازه گیری به روش تماس دوقطب 

عایق مضاعف، محافظت کالس ٢

باطری، دفترچه راهنما

۲۳۷ گرم

۲ * ۱.۵(V), IEC LR۰۳

نمایش جریان به صورت صوتی و نوری / تست 
قطب / نشانگر میدان چرخشی / خاموش شدن 
خودکار دستگاه در صورت عدم استفاده / چراغ 

قوه / گزینه های مختلف برای تست فاز 

AC/DC

روش تست

محدوده اندازه گیری

دسته بندی مدارات اندازه گیری 

۳۰۰kΩ مقاومت درونی

CAT III ۶۰۰V 

موارد عملکرد

EN ۶۱۳۲۶، EN ۶۱۰۱۰-۱ ، EN ۶۱۰۱۰-۰۲-۰۳۱استاندارد های ایمنی

عایق بندی

سطح محافظت

منبع تغذیه

ابعاد

وزن

لوازم همراه دستگاه

۴۰×۷۸×۲۴۰ میلیمتر

U  ۱۲ ۶۹۰ تا(V) / U  ۱۲ ۴۰۰ تا(V)
DC AC



از جمله مزایای کاربری این دستگاه :

۳ ۳/۴ LED صفحه نمایش

محفظه مقاوم همراه با روکش محافظ 
الستیکی

دسته بندی محافظتی مدار
CAT III V ۶٠٠ 

١٠٠٠A اندازه گیری جریان متناوب تا

۶٠٠V اندازه گیری ولتاژ تا

اندازه گیری مقاومت

تست پیوستگی و دیود

انتخاب محدوده اندازه گیری به صورت 
اتوماتیک و غیر اتوماتیک (دستی)

نور مناسب پس زمینه صفحه نمایش

قابل استفاده برای کابل ها و سیم های 
 ٣٠ mm با حداکثر قطرتا

قابلیت خاموش شدن خودکار برای 
ذخیره باطری

باصرفه و اقتصادی در مقایسه با 
امکانات و کارکرد دستگاه

بــــرق ۳۴

مولتی متر کلمپی BE40 به شما این امکان را 
می دهد تا ولتاژ متناوب، شدت جریان، قطعی 
مدار، فیوزها و سایر اتصاالت را بسیار ساده 
و سریع اندازه گیری و کنترل نمایید. با توجه 
به این که اندازه گیری جریان بدون هیچگونه 
تماسی و با استفاده از میدان الکترومغناطیس 
انجام می گیرد، بنا بر این شدت جریان دچار 
هیچگونه اختاللی نخواهد شد. این قابلیت 
دستگاه باعث می شود تا BE40 برای کنترل 
نصب و جریان تجهیزاتی که در حین بازرسی 
امکان خاموش شدن آنها وجود ندارد مناسب 

و کاربردی باشد.
با توجه به جداســازی گالوانیکی دســتگاه، 
سیگنال خروجی اندازه گیری شده کامال بدون 

اختالف پتانسیل می باشد.
طراحی ارگونومیک BE40 به وســیله روکش 
الســتیکی مقاوم، محافظت شده و به آسانی 
با یک  دست می تواند مورد استفاده قرار گیرد. 
شکل جمع و جور، کلمپ قطره ای شکل و نور 
پس زمینه صفحه نمایش این دستگاه را تبدیل 
به یک دستگاه ایده ال برای استفاده در مکانهای 
صنعتی، تابلوهای برق و تابلوهای کنترل متراکم 

و مکانهای غیر قابل دسترس می کند.

BE40 مولتی متر کلمپی
یان متناوب اندازه گیری مطمئن و بدون تماس جر

مشخصات فنی

۳.۵۱۰.۲۰۵.۲۴۰کد کاال 

صفحه نمایش

محدوده اندازه گیری 
( دقت اندازه گیری )

ابعاد/ وزن

لوازم همراه دستگاه

II کالس حفاظتی 

A/AC جریان متناوب

قابلیت ها

دسته بندی شبکه بندی 
ر  زه گیــری مدا ندا ا

V/DC ولتاژمستقیم

V/AC ولتاژ متناوب

۲۰MΩ-۰مقاومت
((رقم۴+ ٪۱)±)

۰-۶۰۰V
((رقم۴+ ٪۱)±)

۰-۶۰۰V
((رقم۲+ ٪۰.۸)±)

۰-۱.۰۰۰A
((رقم۴+ ٪۳)±)

۲ * ۱.۵ (V) نوع AAA

٢ کابل اندازه گیری، باطری، کیف حمل و نقل، دفترچه راهنما

برای اندازه گیری جریان متناوب، ولتاژ مستقیم، ولتاژ مستقیم، مقاومت، 
پیوستگی جریان مدار، تست دیود (یکسو کننده)، نگهداری اعداد خوانده 
شــده، نمایش حداقل و حداکثر اعداد خوانده شده، انتخاب محدوده 
اندازه گیری به صورت اتوماتیک، نور پس زمینه صفحه نمایش، خاموش 

شدن اتوماتیک دستگاه در صورت عدم استفاده

امنیت

عایق

نوع باطری

BE40 مولتی متر کلمپی

۴۸×۸۰×۲۲۹ میلیمتر/۳۰۳ گرم

CAT III ۶۰۰V 

EN ۶۱۳۲۶، EN ۶۱۰۱۰-۱ ، EN ۶۱۰۱۰-۰۲-۰۳۱

LED ۳صفحه نمایش ۳
۴



از جمله مزایای کاربری این دستگاه :

وسیله اندازه گیری چند منظوره دیجیتالی  
با ١١ عملکرد اندازه گیری 

بسیار مستحکم

انتخاب خودکار محدوده اندازه گیری

دسته بندی محافظتی مدار
CAT III١,٠٠٠ V / CAT IV ۶٠٠ V

محفظه آنتی شوک

گواهینامه IP۶۷ ضد آب و گردوخاک

عایق بندی دستگاه و سرهای اندازه گیری 
II بر طبق کالس محافظتی

اندازه گیری دما با سنسورهای تماسی 
K نوع

دارای نور پس زمینه صفحه نمایش

باصرفه و اقتصادی در مقایسه با امکانات 
و کارکرد دستگاه

بــــرق۳۵

BE50 مولتی متر دیجیتال مدل
وسیله ای کامال مجهز و چند منظوره برای اندازه گیری های مختلف

BE50، بــه عنوان گزینه ای کامل و مطلوب در 
اندازه گیری، پاسخگوی تمامی نیازهای شما در 
زمینه اندازه گیری های متفاوت صنعت برق بوده 
و اســتفاده از آن فقط به تست لوازم الکتریکی 

محدود نمی شود.
با توجه به تجمیع یازده عملکرد مختلف در این 
دســتگاه، که برخی از آنها عبارتند از انتخاب 
خودکار بازه های اندازه گیری، اندازه گیری دما با 
سنســورهای اتوماتیک نوع K، نور مناسب پس 
زمینه صفحه نمایش، BE50 یک انتخاب مناسب 
چند منظوره جهت مصارف تجاری و بخش های 

نیمه تخصصی می باشد.
این دستگاه کامال مجهز، بهمراه گواهینامه  IP67 و 
به لطف طراحی قدرتمند و کاربردی و استفاده 

از قطعات باکیفیت تبدیل به ابزاری گشته است که 
بازدهی بسیار قابل قبول و برتری را ارائه می نماید. 
کل دستگاه و سرهای اندازه گیری برطبق سیستم 
محافظتی کالس II به طور مضاعف عایق بندی 
شده اند. بعالوه این دستگاه نه تنها ضدآب بوده 
بلکه کامال آنتی شوک و ضد گرد وغبار نیز می باشد 
که این خصوصیات باعث می شود تا کامال برای 
شرایط سنگین کاری و یا شرایط مورد نیاز روزانه 

مناسب باشد. 

مشخصات فنی

کد کاال 

صفحه نمایش

محدوده اندازه گیری 
( دقت اندازه گیری )

عملکردها

دسته بندی شبکه اندازه گیری

ایمنی 

عایق بندی

گواهینامه های محافظتی

ابعاد/ وزن

لوازم همراه دستگاه

BE50مولتی متر دیجیتال 

٣.۵۱۰.۲۰۵.۲۵۰

LCD صفحه نمایش چهار خطی

ولتاژ

جریان

ظرفیت

مقاومت

فرکانس

۹۹.۹٪تا٪۰.۱ (±٪۱.۲)

(±٪۱.۲) ۱mHz۱٠تاMHz

(±٪۱.۲) ۱۰MΩ ۰.۱ تاΩ

(±٪۳) ۱۰ pF۱۰۰تاµF 

۱۰۰nA۱۰تاA (DC±٪۱.۵،AC±٪۲.۵)

(±٪۳) -۲۰°C ۷۶۰+تا°C دما

دوره کاری

اندازه گیری ولتاژ، جریان، مقاومت، فرکانس، دمای تماس، دوره کاری، 
تست جریان، تست دیود، انتخاب محدوده خودکار، صفحه نمایش، 
نورپس زمینه، تست اتوماتیک باطری، خاموش شدن خودکار دستگاه

 II کالس حفاظتی

IP۶۷

دفترچه راهنما، دوجفت کابل اندازه گیری، باطری K سنسورهای تماس نوع 

۵۵×۸۲×۱۸۲ میلیمتر/۳۲۰ گرم

CAT III ۱۰۰۰V / CAT IV ۶۰۰V

EN ۶۱۳۲۶، EN ۶۱۰۱۰-۱ ، EN ۶۱۰۱۰-۰۲-۰۳۱

۰.۱ mV ۱.۰۰۰ تاV (U ±٪۱.۲,U ± ٪۲)
DC AC



از جمله مزایای کاربردی این دستگاه :

استفاده بسیار آسان فقط با فشار دادن 
یک دکمه برای روشن شدن

میله گردنی بلند متصل به دوربین، همراه 
با کانون ثابت لنز و دوربین ضد آب

کیفیت تصویر بسیار خوب دارای نور 
پس زمینه

حالت چرخشی١٨٠ درجه تصویر

میله قابل انعطاف و خم شدن

باطری و وسایل یدکی قابل حمل

خاموش شدن خودکار دستگاه در صورت 
عدم استفاده

باصرفه و اقتصادی در مقایسه با امکانات 
و کارکرد دستگاه

انواع میله های قابل تعویض به صورت 
لوازم اضافه

بازرسی چشمی۳۶

دســتگاه BO21 دستگاهی است با کاربرد 
بسیار فراگیر، برای بررسی و بازرسی سریع 
مناطقی که دارای نور کافی برای بازرســی 
نمی باشند و یا اساسا غیر قابل دسترس می باشند.
در انتهای میله بلند و قابل انعطاف دستگاه، 
دوربینی ضد آب همراه با چراغی با نور قابل 
تنظیم برای وضوح تصویر تعبیه شده است. 

نور بسیار مناسب LED به همراه راحتی حمل و 
نقل و استفاده بی دردسر و تصاویر ثبت شده با 
کیفیت توسط این دستگاه باعث شده، تا این 
دستگاه تبدیل به ابزاری بسیار مناسب برای 
بازرسی های مورد نیاز در مکانهای غیر قابل 

دسترس شود.
به لطف قابلیت چرخش١٨٠ تصاویر، تمام 
زوایا قابل رویت خواهند بود که این مطلب 
انجام بازرسی های مختلف حتی در مکان های 

پر زاویه و گوشه دار را امکان پذیر می سازد.

N E W

 BO21 ویدئو اسکوپ مدل

مشخصات فنی

۳.۵۱۰.۰۰۹.۱۲۱کد کاال 

میله خرطومی

۱۵۰-۵۰ میلیمترمحدوده بزرگنمایی

۶۸ درجه

۲X

(۴۸۰x۲۳۴پیکسل)LCD ۲.۴اینچ 

۸ میلی متر/ø۱۷ میلیمتر/طول ۱.۰۰۰ میلیمتر

میدان دید

نوع روشنایی

دقت صفحه نمایش

میزان بزرگنمایی

محدوده دمای کارکرد

محدوده دمای نگهداری دستگاه

LED دارای چهار

قابلیت ها  

لوازم همراه دستگاه

وزن

برق مصرفی

 باطری، آینه جانبی، قالب، دفترچه راهنما

۵۸۰ گرم

۴ x LR۶ AA ۱.۵V

کنترل روشنایی تصویر، حالت چرخشی ١٨٠ تصویر، 
خاموش شدن خودکار دستگاه در صورت عدم استفاده

 BO21 ویدئو اسکوپ مدل

یکی از کاربردهای بسیار مهم این دستگاه، 
نمونه برداری و یا برداشتن قطعات و لوازمی 
است که در مکانهای غیر قابل دسترس قرار 

دارند، که به لطف لوازم جانبی همراه با این 
دستگاه، مانند قالب، آهن ربا، و آینه جانبی، 

این امر امکان پذیر می باشد.

-۱۰°C ۵۰+تا°C

-۱۰°C ۵۰+تا°C



از جمله مزایای کاربردی این دستگاه :

اندازه مناسب، سبک، استفاده راحت، 
مناسبترین ابعاد، ردیاب نسبتا سخت U شکل 

ضبط تمامی عکسها و ویدئوهای 
گرفته شده

ردیاب قدرتمند به همراه لنز قابل تنظیم 
و دوربین ضدآب

ال سی دی رنگی ٣.۵ اینچ 

صفحه نمایش تماما ال ای دی، قدرتمند 
با قابلیت کنترل روشنایی صفحه

منوی جذاب به لطف صفحه نمایش 
چند زبانه

قابلیت چرخش ١٨٠ درجه ای تصاویر 

گزینه خاموشی اتومات

مجهز به آینه مخصوص نمای جانبی، 
قالب و آهن ربا

مقرون به صرفه

ردیابهای متنوع قابل تعویض 
(به عنوان لوازم جانبی)

بازرسی چشمی۳۷

BO26 ویدئو اسکوپ های کوچک مدل
یع و آسان  تهیه تصاویر آندوسکوپی و مستندسازی ویدئویی سر

BO26 امکان انجام بازرسی چشمی وضبط و 
مستند ســازی نتایج حاصله از آن را به صورت 
عکس و ویدئو از نقاطی که دسترســی به آنها 
سخت و یا تقریبا غیرممکن می باشد را برای شما 
فراهم می آورد. تصاویر و یا ویدئو های بدست آمده 
از طریق این دســتگاه در نمایشگر خود دستگاه 
قابل پخش بوده و یا می تواند برای استفاده های 
بعدی و آنالیز های بیشــتر به کامپیوتر شخصی 

انتقال داده شوند.
مجهز بودن این دستگاه به سیستم چرخش ١٨٠ 
درجه ای عکس های گرفته شده، آیینه جانبی (قابل 
ارائه را به با قابلیت تنظیم روشنایی صفحه این 
دستگاه را قادر می سازد تاQuad LED صورت 
آیتم اضافی) و مانیتور عکسها و فیلمهای بسیار 
دقیقی برای تشــخیص های بعدی ثبت و ضبط 

نماید. 
علیرغم امکانات و گزینه های متنوع، این دستگاه 
دارای کاربرد ساده ای می باشد.به لطف منوی 
چند زبانه و ترکیب این مشخصه با پارامترهای 
از پیش تعیین شده هوشمندانه و امکان تعریف 
میزان روشنایی و میزان زوم یکپارچه سازی شده، 
 CMOS استفاده از این دستگاه از نظر بصری نیز

دستگاه که با سنسورهای جذاب می باشد.

N E W

مشخصات فنی

۳.۵۱۰.۰۰۹.۱۲۶کد کاال 

۳X

(۳۲۰x۲۴۰پیکسل)LCD ۳.۵اینچ 

۸ میلی متر/ø۱۷ میلیمتر/طول ۱.۰۰۰ میلیمتر

محدوده دمای کارکرد

LED دارای چهار

ردیاب

محدوده نزدیک نمایی

نوع روشنایی

صفحه نمایش

فرکانس ضبط تصاویر ویدئویی

عملکرد

وضوح عکس / ویدئو

فرمت عکس / ویدئو

درگاه ارتباطی

دمای کارکرد/ دمای نگهداری دستگاه

حافظه

برق مصرفی 

۵۸۰ گرموزن

لوازم همراه دستگاه

BO25 ویدئو اسکوپ کوچک 

۱۵۰-۵۰ میلیمتر

٣٠ فریم در ثانیه

ضبط ویدئو و عکس، کنترل روشــنایی تصویر، منوی 
چند زبانه، چرخش ١٨٠ درجه تصاویر، خاموش شدن 

خودکار دستگاه، درج تاریخ و زمان عکسها 

USB خروجی کامپوزیت ویدئو

۳۲۰X۲۴۰ پیکسل/۳۲۰X۲۴۰ پیکسل

۶۰ مگابایت داخلی / قابل افزایش با SD کارت

باطری۳.۷ ولت یونی لیتیومی/ با قابلیت شارژ

باطری قابل شارژ مجدد/ آیینه جانبی/ قالب و آهنربا/ شارژ 
باطری/ کیف مخصوص حمل/ USB کابل/ دفترچه راهنما

JPEG/MPEG4,AVI,۳GP

-۱۰°C ۵۰+تا°C/-۱۰°C ۵۰+تا°C



از جمله مزایای کاربردی این دستگاه:

تشخیص موقعیت کابل  های جریان ، چوب 
و فلزات در دیوار و کف

لیزر قابل تنظیم برای تراز سطوح 

مجهز به سیستم نشان دهنده هدف و 
تشخیص سطوح افقی از عمودی

قابلیت تشخیص تا عمق ٣٨ میلی متر

آژیر سمعی– بصری در صورت تشخیص 
جریان متناوب

لیزر با برد ۶ متر برای کمک به نصب

انجام کالیبراسیون به محض روشن شدن 
دستگاه

کاربرد آسان

باصرفه و اقتصادی در مقایسه با بازدهی 
باالی دستگاه

ردیابی و تشخیص۳۸

این دستگاه اندازه گیری به یک لیزر قابل تنظیم 
جهت تراز سطوح مجهز می باشد که این قابلیت 
در ساخت و ساز و لوله کشی های صنعتی یا خانگی 
کاربرد فراوان دارد. با توجه به وجود دولیزر عمودی 
و افقی، این تراز کننده لیزری ابزاری کارآمد 
برای نصب و تنظیم دقیق زاویه ای می باشد.   

دستگاه BI15 می تواند با انجام تنظیماتی در 
اندازه گیری سطوح ناهموار استفاده شود. به 
این منظور با توجه به دو چرخ مستقل قابل تنظیم 

که به پشت آن وصل می باشد جبران ناهمواری 
سطح در موقعیتی که اندازه گیری انجام می شود ، 

صورت خواهد پذیرفت.  

- خداحافظی با آسیب های ناشی از سوراخ کاری
 – این اسکنر همزمان محافظ ابزار سوراخ کاری 
و اعصاب شماســت. به عنوان یک دستگاه 
چند منظوره این دستگاه نه تنها موقعیت آهن 
یا فلزات ویا کابل های حاوی جریان را مشخص 
می نماید، بلکه زیر ساخت های چوبی موجود 
در دیوار های گچی و سیمانی را نیزبا دقت و 
اطمینان کاملی ، شناسایی و ردیابی می نماید.

مشخصات فنی

کد کاال 

حداکثر ۳۸ میلیمتر

حداکثر ۱۹ میلیمتر

حداکثر ۶.۱ متر

۱۸۰ درجه در ۶ مرحله ۴۵ درجه

۱۲.۷ میلیمتر در ۶.۱متر

۳۰۵۱۰.۲۰۵.۱۴۰

حداکثر عمق قابل تشخیص فلزات و 
کابلهای جریان 

حداکثر عمق قابل تشخیص چوب

چرخش لیزر

دقت لیزر

محدوده لیزر

قابلیت ها

باطری ۹ ولتمنبع تغذیه (برق مصرفی)

ابعاد

وزن 

لوازم همراه دستگاه 

حالت اندازه گیری رطوبت برای چوب و مصالح 
به صورت مجزا، تراز لیزری، قابلیت کالیبراسیون، 
هشدارصوتی– دیداری در هنگام تشخیص جریان 

برق متناوب، سیگنال تشخیص لبه ها 

باطری، دفترچه راهنما 

۱۸۰ گرم

BI15اسکنردیوار 

 BI15 اسکنر دیوار
ابزاری برای جانمایی سوراخ های روی دیوار و تراز سطوح

۶۷×۳۸×۱۸۰ میلیمتر



از جمله مزایای کاربردی این دستگاه :

فشارسنج دیجیتال برای کنترل سریع و 
آسان باد الستیک خودرو

LCD بزرگ که براحتی قابل خواندن می باشد

مجهز به چراغ قوه

مقرون به صرفه

خاموش شدن اتوماتیک دستگاه در صورت 
عدم استفاده

فشـــــار۳۹

BY10 فشار سنج تایر مدل 

یع و راحت باد الستیک سنجش سر

براساس بررسی های انجام شده مشخص شده 
است که از هر سه ماشین، یک راننده با تایر 
کم باد رانندگی می نماید. آنچه که بیشتر مردم 
نمی دانند این است که حتی کاهش ٠.۵ بار 
از فشار بادتایر نیز برخالف توصیه تولیدکنندگان 
خودرو می باشد چرا که سبب افزایش مصرف 

سوخت به میزان ۶٪ می گردد. 
عالوه بر این، رانندگی با الستیک کم  باد باعث 
استهالک بیشتر ماشین شده و از همه مهمتر 
توجه به این نکته می باشد که رانندگی با الستیک 
کم باد به صورت مســتقیم بر امنیت راننده و 
سرنشینان تاثیر دارد، چراکه باعث طوالنی تر 
شدن مدت توقف ماشین در اثر ترمز و کنترل 

نامناسب خودرو در سر پیچ خواهد شد. 
مزیتهای کاربرد: 

چراغ قوه موجود در این وســیله، به شما این 
امکان را می دهد تا وضعیت  پیچ کنترل هوا 
و پوشش تایر را حتی در تاریکی شب و زمستان 

به راحتی و با سرعت بررسی نمایید.
کاربرد این فشار سنج تنها منحصر به تایر خودرو 
نیست بلکه دامنه کاربرد آن شامل تمامی وسایل 
نقلیه از موتور سیکلت گرفته تا دوچرخه های 

 کوهستانی و چرخ های کودکان، نیز می گردد. 
این ابزار چند منظوره پاسخگوی نیاز مصارف 
خانگی و کسب و کارهای مرتبط می باشد.
توصیات ما: هیچ گاه تنها به فشارسنج های 
موجود در پمپ بنزین ها وسایر اماکن عمومی 
اکتفا نکنید چون معموال از وضعیت مناسبی

برخوردار نمی باشند و یا در زمانی که شما به 
آن نیاز دارید دردسترس نمی باشند  با استفاده 
از BY10 میتوانید با اطمینان خاطر در هر زمان 
یا مکان عدد دقیق فشار باد را به صورت یک 
عدد دیجیتالی روی صفحه نمایشگر ال سی دی 

ــاهده نمایید. مش

مشخصات فنی

۳.۵۱۰.۲۰۵.۹۱۰کد کاال 

(PSI) ۱۰۰ تا ۵

(bar) ۶.۹ تا ۰.۳۵

(KPa) ۶۹۰ تا ۳۵

محدوده اندازه گیری

میزان دقت

صفحه نمایش

قابلیت

برق مصرفی

ابعاد

وزن

لوازم همراه دستگاه 

BY10 فشار سنج تایر

LCD همراه با نمایش سه رقمی

قابلیت تنظیم با برچسب bar, PSI, KPa, و
خاموشی اتومات در صورت عدم استفاده

باطری، دفترچه راهنما

۲۰۰ گرم

۲x۱.۵V,IEC LR۰۳ 

±٪۱

۲۰×۴۲×۱۵۶ میلیمتر
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امروزه با توجه به پیشرفت تکنولوژی، افزایش دقت و کاهش 
زمان، انجام بسیاری از فعالیت های اندازه گیری و کنترل 
کیفیت که در گذشــته به شــیوه های سنتی و آنالوگ در 
حیطه های مختلف انجام می پذیرفت، با شیوه های نوین، 
دیجیتال و با دقتی بیشتر و صرف زمان بسیار کوتاه تر انجام 

می پذیرد.

دیگر کسی در این روزها از مترهای نواری معمولی برای 
اندازه گیری مسافت استفاده نمی کند. دماسنج های قدیمی 
قرمــز رنگ جای خود را به گجت های دیجیتالی داده اند 
کــه توانایی تجزیــه و تحلیل هوا را دارند و چندین عمل 
پیچیده را به ســادگی و با فشار دکمه ای در زیر انگشتان 

شما در کسری از ثانیه انجام می دهند.

نمونه های فوق تنها مثالهایی هستند از کاربرد برخی 
محصوالت ارائه شده  در این کاتالوگ، برای کسانی 
ینه ای اندک حرفه ای تر  کــه میخواهند با صــرف هز

زندگی کنند.


