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دستگاه انذازه گیری مقاومت الکتریکی پارچه همراه با الکترود حلقوی 

 و صفحات موازی

 

 مشخصات دستگاه: 

 

 ٍلت 220ٍلتاش ٍرٍدی دستگاُ:  -1

ّن هرکس هٌاسة ترای اًذازُ گیری هماٍهت ًَع الکترٍد: الکترٍد حلمَی  -2

 الکتریکی پارچِ

 الکترٍد صفحات هَازی هٌاسة ترای اًذازُ گیری هماٍهت الکتریکی ًخ

 رًج اًذازُ گیری دستگاُ: -3

01پارچِ   - 
6

01اّن تا  2 ×
01

 رًج( 3اّن )در  0 ×

01ًخ    - 
5

01اّن تا 6/6 ×
02

 رًج( 3اّن )در  6/6 ×
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 دستگاُ:لسوت ّای 
 

1 2   

 

 

 

3         

           4 

 

 

 

5         

         

  6 

 

 خاب رًج اًذازُ گیریکلیذ اًت( 1

 ( صفحِ ًوایص2

 ( کلیذ ٍظعیت اًذازُ گیری )ًخ/ پارچِ(3

 ( کلیذ رٍضي/ خاهَش4

5 )BNC اتصال کاتل ضیلذار تِ الکترٍد 

 PCتِ  USB( سَکت کاتل 6
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 اصول کار دستگاه:

دستگاُ اًذازُ گیری هماٍهت الکتریکی تایذ تَسط آزهایطگاُ کالیثراسیَى  -1

 هعتثر کالیثرُ ضذُ تاضذ.

جْت اًجام آزهَى، دستگاُ تایذ در یک هکاى عاری از ًَیس الکتریکی ٍ تِ  -2

دٍر از تجْیسات ٍ ٍسایل ترلی پر هصرف ٍ دارای هَتَر ّای الکتریکی 

 هجْس تِ اتصال زهیي تاضذ. لرار دادُ ضَد ٍ پریس آزهایطگاُ تایذ

الکترٍد حلمِ ای تا الکترٍد صفحات هَازی تَسط کاتل ضیلذ دار  -3

 ( هتصل ضَد.5)  BNCهخصَظ تِ 

تار الکتریکی تِ سَکت اتصال زهیي )سَکت لرهس رًگ پطت هیلِ تخلیِ  -4

 دستگاُ ( هتصل گردد.

109کلیذ رًج اًذازُ گیری را رٍی حذالل همذار لرار دّیذ ) -5
×2-106 × 

2 ) 

 10( رٍضي ضذُ ٍ حذالل تِ هذت 4دستگاُ تا کلیذ رٍضي/ خاهَش ) -6

 ( تالی تواًذ.warm upدلیمِ تا رسیذى تِ حالت تعادل )

آزهًَِ پارچِ رٍی سطحی صاف ٍ صیمل ضیطِ ای یا پلیوری از جٌس  -7

تفلَى لرار دادُ ضذُ ٍ تار الکتریسیتِ ساکي سطح پارچِ تایذ تا عثَر 

سپس الکترٍد  الکتریکی از سطح پارچِ تخلیِ ضَد. دادى هیلِ تخلیِ تار

حلمِ ای ّن هرکس رٍی ًوًَِ لرار دادُ ضَد. )طرز تْیِ آزهًَِ ٍ رٍش 

 (کار هطاتك تا استاًذارد هلی تاضذ
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یذى تِ حالت تعادل لرائت دلیمِ ٍ رس 1هماٍهت الکتریکی پس از حذٍد  -8

 ضَد. صفحِ ًوایص دستگاُ هماٍهت الکتریکی 

 تر حسة اّن ٍ اّن تر سطح ًوایص خَاّذ داد.آزهًَِ را 

اگر هماٍهت الکتریکی آزهًَِ تیطتر از رًج اًتخاب ضذُ تاضذ صفحِ  -9

هی  را ًوایص Resistance High Select Next Levًوایص دستگاُ پیغام

دّذکِ کلیذ اًتخاب رًج یک پلِ افسایص یاتذ ٍ در صَرت ًوایص 

Resistance Low Select Prev Lev .کلیذ اًتخاب رًج یک پلِ کاّص یاتذ 

109اگر کلیذ اًتخاب رًج در رًج   -10
× 2 - 106

لرار داضتِ تاضذ ٍ  2 ×

 Rپس از لرار دادى الکترٍد رٍی ًوًَِ ّیچ عذدی گسارش ًذّذ ٍ پیغام 

Value Leess Thaen Range دّذ یعٌی هماٍهت ًوًَِ خارج از  را ًطاى

106رًج تَدُ ٍ کوتر از 
است ترای رًج ّای پاییي تر هی تَاى  2 ×

 الکترٍد را تِ یک اّن هتر هعوَلی ٍصل ًوَدُ ٍ هماٍهت را لرائت ًوَد.

1013اگر کلیذ اًتخاب رًج دررًج   -11
× 2- 1010

لرارداضتِ تاضذ ٍ  2 ×

 R پس از لرار دادى الکترٍد رٍی ًوًَِ ّیچ عذدی گسارش ًذّذ ٍ پیغام

Value Then Range یعٌی هماٍهت ًوًَِ خارج از رًج تَدُ ٍ  را ًطاى دّذ

1013تیطتر از 
 است. 1 ×

( ترای تغییر ًَع ًوًَِ اًتخاتی 3کلیذ اًتخاب ًَع ًوًَِ )پارچِ/ًخ( ) -12

از الکترٍد حلمَی هتحذالورکس استفادُ هی ضَد  Fabricاستَ در حالت 

 FABRICکلوِ اًتْای خط اٍل ٍ در صفحِ ًوایص  دستگاُ ّن 

ضَد ٍ در خط دٍم ّن هماٍهت تر حسة اّن / سطح ًیس ًوایص دادُ هی 

ترای اًذازُ گیری هماٍهت ًخ کلیذ تِ  هحاسثِ ضذُ ٍ گسارش هی ضَد.
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تغییر دادُ ضذُ ٍ از الکترٍد صفحات هَازی استفادُ هی  Yarnٍظعیت 

در خط دٍم  YARNضَد. صفحِ ًوایص دستگاُ عالٍُ تر ًوایص کلوِ 

ًوایص هی دّذ. ترای هحاسثِ هماٍهت الکتریکی از فرهَل زیر تایذ 

 استفادُ ضَد.

هیلی هتر رضتِ ّریک از ًوًَِ ّای هَرد  10همذار هماٍهت تر حسة اّن تر 

 هیلی هتر تصَرت زیر هحاسثِ هی ضَد: 10آزهَى تر حسة اّن تر 

 

 

  
 

 
 
            

 
 

 

 

 کِ در آى :

R     هماٍهت تر حسة اّن تر هیلی هتر ترای ّر رضتِ ًخ 

S      ًَِتعذاد رضتِ ًخ در ّر آزه 

D     فاصلِ تیي الکترٍدّا تر حسة هیلیوتر 

r        هماٍهت الکتریکی ّر آزهًَِ ضاهلS ِرضت 

n      )(ًَِتعذاد آزه 

الکترٍد صفحات هَازی ترای اًذازُ گیری هماٍهت پارچِ ّن هی از  -13

 فادُ کرد فرهَل هحاسثات تِ ضرح زیر است:تَاى است

 ترای حالتی کِ از صفحات هَازی تِ عٌَاى الکترٍد استفادُ ضذُ است:
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 کِ در آى:

R      هماٍهت تر حسة اّن تر سطح 

     O هماٍهت اًذازُ گیری ضذُ تر حسة اّن 

W     عرض آزهًَِ تر حسة ساًتی هتر 

D      فاصلِ تیي الکترٍدّا تر حسة ساًتی هتر 

 

ترای حالتی کِ از حلمِ ّای ّن هرکس تِ عٌَاى الکترٍد استفادُ ضَد  -14

 هماٍهت تا فرهَل زیر هحاسثِ هی ضَد، ایي دستگاُ در حالت 

FABRIC  در خط دٍم صفحِ ًوایص همذار هحاسثِ ضذُ را تر حسة

 اّن تر سطح ًوایص هی دّذ:

 
 

       
 

    
  
  

 

 

 R     هماٍهت تر حسة اّن تر سطح 

O      هماٍهت اًذازُ گیری ضذُ ترحسة اّن 

r0       ضعاع الکترٍد تیرًٍی 

ri       ضعاع الکترٍد درًٍی 
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 ضمانت نامه
 

گَاّی هی ضَد هحصَل خریذاری ضذُ از تاریخ هٌذرج در ایي ترگِ دارای 

 تاضذ. یک سال گاراًتی ٍ دُ سال خذهات پس از فرٍش هی

 
 *ّسیٌِ تعویرات پس از دٍرُ گاراًتی تِ عْذُ خریذار هی تاضذ.

 تاریخ ًصة ضوارُ سریال هذل ًَع دستگاُ

    

 

 شرایط ابطال گارانتی:

 ارتفاعاز  -ّرگًَِ خراتی ًاضی از ظرتِ (1

ّرگًَِ خراتی کاری ًاضی از عولکرد هغایر تا ضرایط اعالم ضذُ از  (2

 طرف فرٍضٌذُ 

 هتفرلًِاضی از تعویرات تَسط افراد ّرگًَِ خراتی  (3

 اتصال ترق ًاهٌاسة تا دستگاُ  ّرگًَِ خراتی ًاضی از (4

ّرگًَِ خراتی در لسوتْای الکتریکی ٍ الکترًٍیکی ًاضی از ریختي  (5

 لسوت ّا يآب تر رٍی ای

ّرگًَِ خراتی ًاضی از ًگْذاری ٍ استفادُ در ضرایط آب ٍ َّا هغایر  (6

 تا ضرایط آزهایطگاّی

 ٍ تاریخ فالذ اعتثار هی تاضذ.ِ تذٍى هْر ایي ترگ (7

 مهر و تاریخ                                                                                 
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 ضرایط گاراًتی ٍ خذهات پس از فرٍش:

خذهات ظواًت ٍ )گاراًتی( ضاهل تعویر یا سرٍیس دستگاُ ٍ ارائِ خذهات 

دارای یک سال گاراًتی هی تاضذ ٍ خذهات پس ط لطعات رایگاى جْت تعَی

 سال در لثال پرداخت ّسیٌِ ّا هی تاضذ.10از فرٍش توذت 

 ًاهِ در ضرایط ریل لال اجرا ًیست: ٍلی ظواًت

صذهات ٍ ظایعات ًاضی از ظرتِ، سمَط، حول ٍ ًمل، تواس یا ًفَر  (1

ًَساًات  آب ٍ هَاد ضیویایی، آتص یا حرارت زیاد، گرد ٍ غثار ضذیذ،

 ترق، رعذ ٍ ترق ٍ حَادث طثیعی 

استفادُ غلط از دستگاُ یا هَاردی خارج از سازگاری ٍ استاًذاردّای  (2

ْای رکر ضذُ لتعییي ضذُ ترای دستگاُ یا عول ًکردى تِ دستَر العو

 در دفترچِ راٌّوای دستگاُ

صذهات ٍ خراتی ّای ًاضی از اتصال غلط یا ارتثاط دستگاُ تا سایر  (3

 ا، تجْیسات ٍ لَازم جاًثی غیر سازگار یا هعیَبْدستگاّ

دستگاّْایی کِ دستکاری ضذُ یا تَسط اضخاصی تجس ًوایٌذگاى  (4

 ضرکت ریس سٌج تعویر ضَد.
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