بنام خدا
لیست قیمت فروش پارس الکترونیک
احتراما ،لیست قیمت دستگاههای اندازه گیری الکترونیک ،الکتریک و مخابرات به شرح ذیل ،تقدیم حضورتان میگردد
آیتم

مـــدل

شــــــــــــــــــــرح

قیمت (ریـال)

سازنده

اسیلوسکوپ های دیجیتال
اسیلوسکوپ  50مگاهرتز  2کاناله دیجیتال حافظه دار +دارای  2عدد پراب +سرعت نمونه برداری  +1GS/sصفحه

DS-1052E

نمایشگر  LCDرنگی  +فانکشن  +FFTقابل اتصال به  PCبا پورت  +USBرکورد سیگنال +فیلتر دیجیتال 20 +نوع
اندازه گیری اتوماتیک +قابلیت  Pass/Fail+ 10حافظه برای تنظیمات پنل جلو 10 +حافظه داخلی +فرکانس متر 6

15,000,000

RIGOL

رقمی +دارای پورت  RS-232به همراه کابل و نرم افزار
اسیلوسکوپ  50مگاهرتز  4کاناله دیجیتال حافظه دار +دارای  4عدد پراب  +سرعت نمونه برداری + 1GS/sدارای

DS-1054Z

فانکشن  +FFTقابل اتصال به  PCبا پورت  USBو LAN+دارای  P/F Out-interfaceدارای آپشن اتوماتیک تریگر
جهت شکل موج های  + + Edge, Video, Pulse Width, Slope and Alternateدارای LCD WVGA Full

18,500,000

RIGOL

 ”Color 7فسفور +دارای  20حافظه داخلی  +تولید فایل  Bmpمطابق با WIN + USB FLASH
اسیلوسکوپ  50مگاهرتز  2کانال دیجیتال حافظه دار 2 +عدد پراب +سرعت نمونه برداری  +1GS/sصفحه نمایشگر

DS-1052D

 LCDرنگی  +فانکشن  +FFTقابل اتصال به  PCبا پورت  +USBرکورد سیگنال +فیلتر دیجیتال 20 +نوع اندازه گیری
اتوماتیک +قابلیت  Pass/Fail+ 10حافظه برای تنظیمات پنل جلو 10 +حافظه داخلی +فرکانس متر  6رقمی +دارای

25,000,000

RIGOL

پورت  RS-232به همراه کابل و نرم افزار+الجیک آناالیزر  16کاناله با سرعت نمونه برداری 200MS/s
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DSO-5072P

اسیلوسکوپ 70مگاهرتز 2کانال دیجیتال حافظه دار دارای فانکشن FFTبا LCDرنگی 1GS/Sقابل اتصال بهPC

12,000,000

Hantek

اسیلوسکوپ  70مگاهرتز  2کاناله دیجیتال حافظه دار +دارای  2عدد پراب  +سرعت نمونه برداری + 2GS/sدارای

DS-2072A

فانکشن  +FFTقابل اتصال به  PCبا پورت  USBو LANو  +RS232دارای آپشن اتوماتیک تریگر جهت شکل موج
های  + + Edge, Video, Pulse Width, Slope and Alternateدارای  ”LCD WVGA Full Color 8فسفور+

32,000,000

RIGOL

دارای  20حافظه داخلی  +تولید فایل  Bmpمطابق با  +WIN + USB FLASHدارای  14Mptsحافظه مموری
اسیلوسکوپ  70مگاهرتز  2کاناله دیجیتال حافظه دار +دارای  2عدد پراب  +سرعت نمونه برداری + 2GS/sدارای
کمتریم مقدار  Overshootکمتر از  +%5دارای فانکشن  +FFTدارای  16کانال الجیک آناالیزربا سرعت  +1GS/sقابل

MSO-2072A

اتصال به  PCبا پورت  USBو LANو  +RS232دارای آپشن اتوماتیک تریگر جهت شکل موج های ,Edge, Video

48,000,000

RIGOL

 + + Pulse Width, Slope and Alternateدارای  ”LCD WVGA Full Color 8فسفور +دارای  20حافظه داخلی +
تولید فایل  Bmpمطابق با  +WIN + USB FLASHدارای  14Mptsحافظه

DSO-5102P

اسیلوسکوپ 100مگاهرتز 2کانال دیجیتال حافظه دار دارای فانکشن FFTبا LCDرنگی 1GS/Sقابل اتصال بهPC

13,700,000

Hantek

DSO-5102BM

اسیلوسکوپ 100مگاهرتز 2کانال دیجیتال حافظه دار دارای فانکشن FFTبا LCDرنگی 1GS/Sقابل اتصال بهPC

15,500,000

Hantek

اسیلوسکوپ  100مگاهرتز  4کاناله دیجیتال حافظه دار+دارای  4عدد پراب +سرعت نمونه برداری  +1GS/sصفحه

MSO-1104Z

نمایشگر  LCDرنگی  7اینچی فسفور +فانکشن  +FFTقابل اتصال به  PCبا پورت  USBو +LANرکورد سیگنال +فیلتر
دیجیتال 30+نوع اندازه گیری اتوماتیک +قابلیت  Pass/Fail+ 10حافظه برای تنظیمات پنل جلو 15 +حافظه داخلی+

46,000,000

RIGOL

به همراه کابل و نرم افزار و همراه الجیک آناالیزر  16کاناله با سرعت نمونه برداری 200MS/s
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اسیلوسکوپ  100مگاهرتز  2کاناله دیجیتال حافظه دار +دارای  2عدد پراب +سرعت نمونه برداری 2GS/s+ USB Flash

DS-2102A-S

 +رکورد سیگنال +دارای حافظه داخلی  +تولید فایل  Bmpمطابق با  +Winصفحه نمایشگر  8اینچی فسفر رنگی پهن
+فیلتر دیجیتال +فانکشن  + FFTقابل اتصال به  PCبا پورت  USBو  RS-232و  +LANدارای فانکشن ژنراتور

68,000,000

RIGOL

 25MHzتکنولوژی AFG
اسیلوسکوپ  100مگاهرتز  2کاناله دیجیتال حافظه دار +دارای  2عدد پراب +سرعت نمونه برداری 2GS/s+ USB Flash

MSO-2102A-S

 +رکورد سیگنال +دارای حافظه داخلی  +تولید فایل  Bmpمطابق با  +Winصفحه نمایشگر  8اینچی فسفر رنگی پهن
+فیلتر دیجیتال +فانکشن  + FFTقابل اتصال به  PCبا پورت  USBو  RS-232و  +LANدارای فانکشن ژنراتور

75,000,000

RIGOL

 25MHzتکنولوژی AFG
اسیلوسکوپ  100مگاهرتز  2کاناله دیجیتال حافظه دار +دارای  2عدد پراب  +سرعت نمونه برداری + 2GS/sدارای
کمتریم مقدار  Overshootکمتر از  +%5دارای فانکشن  +FFTدارای  16کانال الجیک آناالیزربا سرعت  +1GS/sقابل

MSO-2072A-S

اتصال به  PCبا پورت  USBو LANو  +RS232دارای آپشن اتوماتیک تریگر جهت شکل موج های ,Edge, Video
 + + Pulse Width, Slope and Alternateدارای  ”LCD WVGA Full Color 8فسفور +دارای  20حافظه داخلی +

81,000,000

RIGOL

تولید فایل  Bmpمطابق با  +WIN + USB FLASHدارای  14Mptsحافظه مموری +دارای فانکشن ژنراتور 25MHz
تکنولوژی AFG
اسیلوسکوپ  100مگاهرتز  2کاناله دیجیتال حافظه دار +دارای  2عدد پراب +سرعت نمونه برداری  1GS/s+ 20نوع اندازه

DS-1102E

گیری اتوماتیک + USB Flash +رکورد سیگنال 10 +حافظه داخلی +تولید فایل  Bmpمطابق با  +Winصفحه نمایشگر
 LCDرنگی +فیلتر دیجیتال +فانکشن  + FFTقابل اتصال به  PCبا پورت  USBو  +RS-232قابلیت Pass/Fail+ 10

21,000,000

RIGOL

حافظه برای تنظیم پنل جلو +فرکانس متر  6رقمی
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اسیلوسکوپ  100مگاهرتز  2کاناله حافظه دار +دارای  2عدد پراب +سرعت نمونه برداری  1GS/s+ 20نوع اندازه گیری
اتوماتیک+ USB Flash +الجیک آناالیزر  16کاناله با سرعت نمونه برداری +200MS/sبه همراه پروب الجیک آناالیزر+

DS-1102D

رکورد سیگنال 10 +حافظه داخلی +تولید فایل  Bmpمطابق با  +Winصفحه نمایشگر  LCDرنگی +فیلتر دیجیتال+

34,000,000

RIGOL

فانکشن  + FFTقابل اتصال به  PCبا پورت  USBو  +RS-232قابلیت  Pass/Fail+ 10حافظه برای تنظیم پنل جلو+
فرکانس متر  6رقمی
اسیلوسکوپ  100مگاهرتز  4کاناله دیجیتال حافظه دار+دارای  4عدد پراب +سرعت نمونه برداری  +1GS/sصفحه

DS-1104Z Plus

نمایشگر  LCDرنگی  7اینچی فسفور +فانکشن  +FFTقابل اتصال به  PCبا پورت  USBو  +RS-232رکورد سیگنال+
فیلتر دیجیتال 30+نوع اندازه گیری اتوماتیک +قابلیت  Pass/Fail+ 10حافظه برای تنظیمات پنل جلو 15 +حافظه

36,500,000

RIGOL

داخلی +به همراه کابل و نرم افزار

DSO-5202P

اسیلوسکوپ 200مگاهرتز 2کانال دیجیتال حافظه دار دارای فانکشن FFTبا LCDرنگی 1GS/Sقابل اتصال بهPC

15,500,000

Hantek

DSO-5202BMV

اسیلوسکوپ 200مگاهرتز 2کانال دیجیتال حافظه دار دارای فانکشن FFTبا LCDرنگی 1GS/Sقابل اتصال بهPC

21,000,000

Hantek

دیجیتال اسیلوسکوپ حافظه دار  200مگاهرتز  2کاناله +دارای  2عدد پراب +سرعت نمونه برداری  + 2GS/sبهترین

DS-2202A

دستگاه جهت ذخیره سیگنال ها با فرکانس پایین +ذخیره سیگنال +حافظه داخلی  +14Mptsساخته شده توسط

73,000,000

RIGOL

تکنولوژی  Ultra Visionامپدانس خروجی  50اهم
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اسیلوسکوپ  200مگاهرتز  2کاناله دیجیتال حافظه دار +دارای  2عدد پراب  +سرعت نمونه برداری + 2GS/sدارای
کمتریم مقدار  Overshootکمتر از  +%5دارای فانکشن  +FFTدارای  16کانال الجیک آناالیزربا سرعت  +1GS/sقابل

MSO-2202A

اتصال به  PCبا پورت  USBو LANو  +RS232دارای آپشن اتوماتیک تریگر جهت شکل موج های ,Edge, Video

86,500,000

RIGOL

 + + Pulse Width, Slope and Alternateدارای  ”LCD WVGA Full Color 8فسفور +دارای  20حافظه داخلی +
تولید فایل  Bmpمطابق با  +WIN + USB FLASHدارای  14Mptsحافظه
اسیلوسکوپ  200مگاهرتز  2کاناله دیجیتال حافظه دار +دارای  2عدد پراب +سرعت نمونه برداری 2GS/s+ USB Flash

DS-2202A-S

 +رکورد سیگنال +دارای حافظه داخلی  +تولید فایل  Bmpمطابق با  +Winصفحه نمایشگر  8اینچی فسفر رنگی پهن
+فیلتر دیجیتال +فانکشن  + FFTقابل اتصال به  PCبا پورت  USBو  RS-232و  +LANدارای فانکشن ژنراتور

93,000,000

RIGOL

 25MHzتکنولوژی AFG
اسیلوسکوپ  200مگاهرتز  2کاناله دیجیتال حافظه دار +دارای  2عدد پراب  +سرعت نمونه برداری + 2GS/sدارای
کمتریم مقدار  Overshootکمتر از  +%5دارای فانکشن  +FFTدارای  16کانال الجیک آناالیزربا سرعت  +1GS/sقابل

MSO-2202A-S

اتصال به  PCبا پورت  USBو LANو  +RS232دارای آپشن اتوماتیک تریگر جهت شکل موج های ,Edge, Video
 + + Pulse Width, Slope and Alternateدارای  ”LCD WVGA Full Color 8فسفور +دارای  20حافظه داخلی +

96,000,000

RIGOL

تولید فایل  Bmpمطابق با  +WIN + USB FLASHدارای  14Mptsحافظه مموری +دارای فانکشن ژنراتور 25MHz
تکنولوژی AFG
دیجیتال اسیلوسکوپ حافظه دار  300مگاهرتز  2کاناله +دارای  2عدد پراب +سرعت نمونه برداری  + 2GS/sبهترین

DS-2302A

دستگاه جهت ذخیره سیگنال ها با فرکانس پایین +ذخیره سیگنال +حافظه داخلی  +56Mptsساخته شده توسط

105,000,000

RIGOL

تکنولوژی  Ultra Visionامپدانس خروجی  50اهم
اسیلوسکوپ  300مگاهرتز  2کاناله دیجیتال حافظه دار +دارای  2عدد پراب  +سرعت نمونه برداری + 2GS/sدارای
کمتریم مقدار  Overshootکمتر از  +%5دارای فانکشن  +FFTدارای  16کانال الجیک آناالیزربا سرعت  +1GS/sقابل

MSO-2302A

اتصال به  PCبا پورت  USBو LANو  +RS232دارای آپشن اتوماتیک تریگر جهت شکل موج های ,Edge, Video

102,500,000

RIGOL

 + + Pulse Width, Slope and Alternateدارای  ”LCD WVGA Full Color 8فسفور +دارای  20حافظه داخلی +
تولید فایل  Bmpمطابق با  +WIN + USB FLASHدارای  14Mptsحافظه مموری
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دیجیتال اسیلوسکوپ حافظه دار  350مگاهرتز  2کاناله +دارای  2عدد پراب +سرعت نمونه برداری + 4GS/sبهترین

DS-4032

دستگاه جهت ذخیره سیگنال ها با فرکانس پایین +ذخیره سیگنال +حافظه داخلی  +56Mptsساخته شده توسط

176,000,000

RIGOL

تکنولوژی  Ultra Visionامپدانس خروجی  50اهم

دیجیتال اسیلوسکوپ حافظه دار  500مگاهرتز  2کاناله +دارای  2عدد پراب +سرعت نمونه برداری  + 4GS/sبهترین

DS-4052

دستگاه جهت ذخیره سیگنال ها با فرکانس پایین +ذخیره سیگنال +حافظه داخلی  +56Mptsساخته شده توسط

220,000,000

RIGOL

تکنولوژی  Ultra Visionامپدانس خروجی  50اهم

دیجیتال اسیلوسکوپ حافظه دار  600مگاهرتز  2کاناله +دارای  2عدد پراب +سرعت نمونه برداری  + 5GS/sبهترین

DS-6062

دستگاه جهت ذخیره سیگنال ها با فرکانس پایین +ذخیره سیگنال +حافظه داخلی  +56Mptsقابلیت ذخیره 160

253,000,000

RIGOL

میلیون حافظه +قابلیت  180,000رکورد سیگنال
دیجیتال اسیلوسکوپ حافظه دار  600مگاهرتز  4کاناله +دارای  4عدد پراب +سرعت نمونه برداری  + 5GS/sبهترین

DS-6064

دستگاه جهت ذخیره سیگنال ها با فرکانس پایین +ذخیره سیگنال +حافظه داخلی  +56Mptsقابلیت ذخیره 160

287,000,000

RIGOL

میلیون حافظه +قابلیت  180,000رکورد سیگنال
دیجیتال اسیلوسکوپ حافظه دار  1گیگاهرتز  2کاناله +دارای  2عدد پراب +سرعت نمونه برداری  + 5GS/sبهترین

DS-6102

دستگاه جهت ذخیره سیگنال ها با فرکانس پایین +ذخیره سیگنال +حافظه داخلی  +56Mptsقابلیت ذخیره 160

340,000,000

RIGOL

میلیون حافظه +قابلیت  180,000رکورد سیگنال
دیجیتال اسیلوسکوپ حافظه دار  1گیگاهرتز  4کاناله +دارای  4عدد پراب +سرعت نمونه برداری  + 5GS/sبهترین

DS-6104

دستگاه جهت ذخیره سیگنال ها با فرکانس پایین +ذخیره سیگنال +حافظه داخلی  +56Mptsقابلیت ذخیره 160

415,000,000

RIGOL

میلیون حافظه +قابلیت  180,000رکورد سیگنال

اسیلوسکوپ دستی دیجیتال
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DSO-1062B

DSO-1102B

اسیلوسکوپ دستی  60مگاهرتز  2کانال دیجیتال +سرعت نمونه برداری + 1GS/sنمایشگر  LCDرنگی +مولتی متر دیجیتال 3/5
رقمی با  + TRUE RMSقابل اتصال به  PCبا پورت USB
اسیلوسکوپ دستی  100مگاهرتز  2کانال دیجیتال +سرعت نمونه برداری + 1GS/sنمایشگر  LCDرنگی +مولتی متر دیجیتال 3/5
رقمی با  + TRUE RMSقابل اتصال به  PCبا پورت USB

18,000,000

Hantek

21,000,000

Hantek

کارت اسیلوسکوپ
DSO-2250

کارت اسکوپ  100مگا هرتز دو کانال-سرعت نمونه برداری  250مگا سمپل هر ثانیه

7,200,000

Hantek

Hantek-6052BE

کارت اسکوپ  50مگا هرتز دو کانال-سرعت نمونه برداری  150مگا سمپل هر ثانیه

5,900,000

Hantek

Hantek-6022BE

کارت اسکوپ  20مگا هرتز دو کانال-سرعت نمونه برداری  48مگا سمپل هر ثانیه

2,400,000

Hantek

اسپکتروم آناالیزرها
اسپکتروم آناالیزر دیجیتال حافظه دار + 100KHz~500MHzنمایشگر  LCDرنگی  8.5اینچ +دارای 100Hzرزولیشن

DSA-700

پهنای باند  +توان ورودی بدون  Pre-AMPبرابر  135dBm-و همراه  Pre-Ampبرابر  155dBm-حافظه داخلی 2
گیگا بایتی 10+نوع اندازه گیری اتوماتیک پارامترهای گوناگون +VGA Output +قابل نصب  RBWو -DANL , Pre

38,500,000

RIGOL

 +Ampقابل اتصال به شبکه با پورت +LAN+ USB Flashقابل اتصال به  PCاز طریق USB
اسپکتروم آناالیزر دیجیتال حافظه دار + 100KHz~1GHzنمایشگر  LCDرنگی  8.5اینچ +دارای 100Hzرزولیشن پهنای

DSA-710

باند  +توان ورودی بدون  Pre-AMPبرابر  135dBm-و همراه  Pre-Ampبرابر  155dBm-حافظه داخلی  2گیگا
بایتی 10+نوع اندازه گیری اتوماتیک پارامترهای گوناگون+VGA Output +قابل نصب RBWو +DANL , Pre-Amp

49,000,000

RIGOL

قابل اتصال به شبکه با پورت +LAN+ USB Flashقابل اتصال به  PCاز طریق USB
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اسپکتروم آناالیزر دیجیتال حافظه دار + 9KHz~1.5GHzنمایشگر  LCDرنگی  8.5اینچ +ماژول تراکینگ ژنراتور

DSA-815+TG

فرکانس تا  +1.5GHzحافظه داخلی  2گیگا بایتی 10+نوع اندازه گیری اتوماتیک پارامترهای گوناگون+VGA Output +
به همراه ماژول های  RBWو  +DANL , Pre-Ampقابل اتصال به شبکه با پورت +LAN+ USB Flashقابل اتصال

71,000,000

RIGOL

به  PCاز طریق USB
اسپکتروم آناالیزر دیجیتال حافظه دار + 9KHz~3GHzنمایشگر  LCDرنگی  8.5اینچ +دارای 10Hzرزولیشن پهنای باند

DSA-1030A

 +توان ورودی بدون  Pre-AMPبرابر  -148dBmتا  30dBm+حافظه داخلی  2گیگا بایتی 10+نوع اندازه گیری
اتوماتیک پارامترهای گوناگون +VGA Output +قابل نصب  RBWو  +DANL , Pre-Ampقابل اتصال به شبکه با

220,000,000

RIGOL

پورت +LAN+ USB Flashقابل اتصال به  PCاز طریق USB
اسپکتروم آناالیزر دیجیتال حافظه دار + 9KHz~3GHzنمایشگر  LCDرنگی  8.5اینچ +ماژول تراکینگ ژنراتور فرکانس

DSA-1030A-TG

تا  +1.5GHzدارای 10Hzرزولیشن پهنای باند  +توان ورودی بدون  Pre-AMPبرابر  -148dBmتا  30dBm+حافظه
داخلی  2گیگا بایتی 10+نوع اندازه گیری اتوماتیک پارامترهای گوناگون +VGA Output +به همراه ماژول های RBW

240,000,000

RIGOL

و  +DANL , Pre-Ampقابل اتصال به شبکه با پورت +LAN+ USB Flashقابل اتصال به  PCاز طریق USB
اسپکتروم آناالیزر دیجیتال حافظه دار + 9KHz~3GHzنمایشگر  LCDرنگی  8.5اینچ +دارای 10Hzرزولیشن پهنای باند

DSA-832E

 +توان ورودی بدون  Pre-AMPبرابر  -148dBmتا  30dBm+حافظه داخلی  2گیگا بایتی 10+نوع اندازه گیری
اتوماتیک پارامترهای گوناگون +VGA Output +قابل نصب  RBWو  +DANL , Pre-Ampقابل اتصال به شبکه با

129,000,000

RIGOL

پورت +LAN+ USB Flashقابل اتصال به  PCاز طریق USB
اسپکتروم آناالیزر دیجیتال حافظه دار + 9KHz~3GHzنمایشگر  LCDرنگی  8.5اینچ +ماژول تراکینگ ژنراتور فرکانس

DSA-832E-TG

تا  +1.5GHzدارای 10Hzرزولیشن پهنای باند  +توان ورودی بدون  Pre-AMPبرابر  -148dBmتا  30dBm+حافظه
داخلی  2گیگا بایتی 10+نوع اندازه گیری اتوماتیک پارامترهای گوناگون +VGA Output +به همراه ماژول های RBW

155,000,000

RIGOL

و  +DANL , Pre-Ampقابل اتصال به شبکه با پورت +LAN+ USB Flashقابل اتصال به  PCاز طریق USB
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اسپکتروم آناالیزر دیجیتال حافظه دار + 9KHz~7.5GHzنمایشگر  LCDرنگی  8.5اینچ +دارای 1Hzرزولیشن پهنای

DSA-875

باند  +نویز Levenبرابر با  168dBm-و  10نوع اندازه گیری اتوماتیک پارامترهای گوناگون +VGA Output +قابل
نصب ماژول های  RBWو  +DANL , Pre-Ampقابل اتصال به شبکه با پورت +LAN+ USB Flashقابل اتصال به

350,000,000

RIGOL

 PCاز طریق USB
اسپکتروم آناالیزر دیجیتال حافظه دار + 9KHz~7.5GHzنمایشگر  LCDرنگی  8.5اینچ +دارای 1Hzرزولیشن پهنای

DSA-875-TG

باند  +نویز Levenبرابر با  168dBm-و  10نوع اندازه گیری اتوماتیک پارامترهای گوناگون +VGA Output +قابل
نصب ماژول های  RBWو  + +DANL , Pre-Ampماژول تراکینگ ژنراتور فرکانس تا  +1.5GHzقابل اتصال به

418,000,000

RIGOL

شبکه با پورت +LAN+ USB Flashقابل اتصال به  PCاز طریق USB

فانکشن ژنراتور
HDG-2012B

سوئیپ فانکشن ژنراتور 10مگاهرتزدیجیتال با  6نوع خروجی  -فرکانس متر  5مگاهرتز -قابلیت تنظیم Duty

12,000,000

Hantek

HDG-2022B

سوئیپ فانکشن ژنراتور 20مگاهرتزدیجیتال با  6نوع خروجی  -فرکانس متر  5مگاهرتز -قابلیت تنظیم Duty

14,000,000

Hantek

آربیتاری سوئیپ فانکشن ژنراتور سینتی سایزری و قابل برنامه ریزی از  1میکرو هرتز تا  20مگاهرتز دیجیتال 2 +کانال

DG-1022

خروجی +تکنولوژی  +DDSمدوالسیون  +AM/FM/PM/FSKتولید شکل موج دلخواه  4 + +حافظه داخلی +سرعت

17,500,000

RIGOL

 +100MS/sفرکانس متر  +پالس ژنراتور +نمایشگر  LCDرنگی +قابل اتصال به  PCاز طریق پورت  RS-232و USB
آربیتاری فانکشن ژنراتور سینتی سایزری و قابل برنامه ریزی از  1میکرو هرتز تا  30مگاهرتز+دارای  LCDدیجیتالی2 +

DG-1032Z

کانال خروجی همزمان +تکنولوژی  +DDSمدوالسیون  AM/FM/PM/FSK/ASK/PSK/PWM+14بیتی +تولید شکل
موج دلخواه  10 +نوع شکل موج خروجی 16MPts +حافظه داخلی +سرعت  +200MS/sفرکانس متر  7رقمی  +پالس

29,000,000

RIGOL

ژنراتور +قابل اتصال به  PCاز طریق پورت  RS-232و USB
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آربیتاری فانشکن ژنراتور دیجیتالی فرکانس  +60MHzدارای  2خروجی هم زمان +مدوالسیون +AM/FM/PM/FSK

DG-4062

سرعت نمونه برداری  +500MS/sتکنولوژی  +DDSصفحه نمایش رنگی  7اینچی + TFT WVGAرزولیشن  14بیتی+

38,500,000

RIGOL

دارای پورت  USBجهت اتصال به  PCو  USB Flashجهت ذخیره سیگنال +قابلیت پالس ژنراتور
آربیتاری فانکشن ژنراتور سینتی سایزری و قابل برنامه ریزی از  1میکرو هرتز تا  100مگاهرتز +دارای  LCDدیجیتالی2 +

DG-4102

کانال خروجی همزمان +تکنولوژی  +DDSمدوالسیون  AM/FM/PM/FSK/ASK/PSK/PWM+14بیتی +تولید شکل
موج دلخواه  10 +نوع شکل موج خروجی 16MPts +حافظه داخلی +سرعت  +500MS/sفرکانس متر  7رقمی  +پالس

42,000,000

RIGOL

ژنراتور +قابل اتصال به  PCاز طریق پورت  RS-232و USB
آربیتاری فانکشن ژنراتور سینتی سایزری و قابل برنامه ریزی از  1میکرو هرتز تا  160مگاهرتز +دارای  LCDدیجیتالی2 +

DG-4162

کانال خروجی همزمان +تکنولوژی  +DDSمدوالسیون  AM/FM/PM/FSK/ASK/PSK/PWM+14بیتی +تولید شکل
موج دلخواه  10 +نوع شکل موج خروجی 16MPts +حافظه داخلی +سرعت  +500MS/sفرکانس متر  7رقمی  +پالس

49,000,000

RIGOL

ژنراتور +قابل اتصال به  PCاز طریق پورت  RS-232و USB
آربیتاری فانکشن ژنراتور سینتی سایزری و قابل برنامه ریزی از  1میکرو هرتز تا  250مگاهرتز +دارای  LCDدیجیتالی+

DG-5251

تکنولوژی  +DDSمدوالسیون  AM/FM/PM/FSK/ASK/PSK/PWM+14بیتی +تولید شکل موج دلخواه  10 +نوع
شکل موج خروجی 16MPts +حافظه داخلی +سرعت  +1GS/sحافظه داخلی  + 128Mptsپالس ژنراتور +قابل اتصال به

297,000,000

RIGOL

 PCاز طریق پورت  RS-232و USB
آربیتاری فانکشن ژنراتور سینتی سایزری و قابل برنامه ریزی از  1میکرو هرتز تا  350مگاهرتز +دارای  LCDدیجیتالی+

DG-5352

دارای  2خروجی همزمان +تکنولوژی  +DDSمدوالسیون  AM/FM/PM/FSK/ASK/PSK/PWM+14بیتی +تولید
شکل موج دلخواه  10 +نوع شکل موج خروجی 16MPts +حافظه داخلی +سرعت  +1GS/sحافظه داخلی + 128Mpts

580,000,000

RIGOL

پالس ژنراتور +قابل اتصال به  PCاز طریق پورت  RS-232و USB

 RFسیگنال ژنراتور
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دیجیتال  RFسیگنال ژنراتور  +9KHz~1.5GHzدارای نویز فاز  100dBc/Hz-و توان خروجی  110dBm-تا  13dBm+و

DSG-815

دقت تقویت کننده < +0.5dBدارای مدوالسیون  + AM/FM/Phaseقابل اتصال به  PCاز طریق پورت  USBو LAN

88,000,000

RIGOL

جهت ثبت مقادیر تولید شده+
قابل نصب آپشن Pulse
دیجیتال  RFسیگنال ژنراتور  +9KHz~3GHzدارای نویز فاز  100dBc/Hz-و توان خروجی  110dBm-تا  13dBm+و

DSG-830

دقت تقویت کننده < +0.5dBدارای مدوالسیون  + AM/FM/Phaseقابل اتصال به  PCاز طریق پورت  USBو LAN

160,000,000

RIGOL

جهت ثبت مقادیر تولید شده+
قابل نصب آپشن Pulse
دیجیتال  RFسیگنال ژنراتور  +9KHz~6GHzدارای نویز فاز  100dBc/Hz-و توان خروجی  110dBm-تا  13dBm+و

DSG-3060

دقت تقویت کننده < +0.5dBدارای مدوالسیون  + AM/FM/Phaseقابل اتصال به  PCاز طریق پورت  USBو LAN

420,000,000

RIGOL

جهت ثبت مقادیر تولید شده+
قابل نصب آپشن Pulse

دیجیتال مولتی متر رومیزی
APPA 205
APPA 207

مولتی متر رومیزی با تغذیه برق و باطری3 ¾،دیجیت،True Rms،دارای ،Backlitبارگراف,تست ولتاژ ،آمپر ،پیوستگی
،دیود،مقاومت،فرکانس،خازنStore, Recall Function،
مولتی متر رومیزی با تغذیه برق و باطری4 ¾،دیجیت،True Rms،دارای ،Backlitبارگراف,تست ولتاژ ،آمپر ،پیوستگی
،دیود،مقاومت،فرکانس،خازن،Store, Recall Function،قابل اتصال به  PCبا پورت  USBو RS-232

7,500,000

Appa

12,500,000

Appa
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APPA-208B

مولتی متر رومیزی با تغذیه برق و باطری4 ¾،دیجیت،True Rms،دارای ،Backlitبارگراف,تست ولتاژ ،آمپر ،پیوستگی
،دیود،مقاومت،فرکانس،خازن،Store, Recall Function،قابل اتصال به  PCبا پورت  USBو RS-232

13,500,000

Appa

دیجیتال مولتی متر رومیزی  ½ 5رقمی +دقت اندازه گیری  +%0.015قابلیت اندازه گیری فرکانس +ولت +AD/DC

DM-3058E

دیود +خازنسنج +اندازه گیری مقاومت به صورت  2سیم و  4سیم +جریان  +AC/DCدارای  LCDرنگی +قابل اتصال به

21,000,000

RIGOL

 PCبا پورت  USBو RS-232
دیجیتال مولتی متر رومیزی  ½ 6رقمی +دقت اندازه گیری  +%0.0035قابلیت اندازه گیری فرکانس +ولت +AD/DC

DM-3068

دیود +خازنسنج +اندازه گیری مقاومت به صورت  2سیم و  4سیم +جریان  +AC/DCدارای  LCDرنگی +قابل اتصال به

38,000,000

RIGOL

 PCبا پورت
U S B ,L A N ,G P I B , R S -232

مولتی متر دستی
APPA 17A

APPA 72

APPA 82

APPA 82RH

مولتی متر ¾  3دیجیت ،PEN TYPEاندازه گیری ولتاژ ،AC/DCمقاومت تا  ، 42Mتست دیود و پیوستگی ،میکرو
آمپرHold ،
مولتی متر دیجیتال ¾  3دیجیت  ،TRUE RMS ،اندازه گیری ولتاژ  ،AC/DCخازن تا ، 6.000mFفرکانس تا
 ، 60MHZمقاومت تا  ،60Mجریان تا  10آمپرHold،
مولتی متر ¾  3دیجیت ،دارای بار گراف ،اندازه گیری ولتاژ  ،AC/DCمقاومت تا  ، 40MHzخازن تا  ،40mFفرکانس
تا  ،40MHZدیود و پیوستگی ،Hold،جریان تا 10A
مولتی متر¾  3دیجیت  ،دارای بار گراف  ،TRUE RMS،اندازه گیری ولتاژ ،AC/DCمقاومت تا  ،40Mخازن تا
 ،40mFفرکانس تا  ،40MHZدیود و پیوستگی ،Hold،جریان تا 10A

1,650,000

Appa

2,100,000

Appa

2,600,000

Appa

-

Appa
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APPA 106

APPA 107

APPA 109 N

مولتی متر ¾  3دیجیت  ،TRUE RMS ،دارای بارگراف ،تست ولتاژ ،AC/DCمقاومت تا  ، 40Mخازن تا ،40mF
فرکانس تا ،400MHzنمایش  ،RPMحرارت سنج
مولتی متر با نمایشگر دوبل ½  4دیجیت ،20000count،TRUE RMS ،تست ولتاژ ،AC/DCمقاومت ، 2Gدیود ،خازن
تا  ،40mFفرکانس ،،حرارت سنجDATA LOGGER،
مولتی متر با نمایشگر دوبل½  4دیجیت ،20000count ،TRUE RMS ،دارای ،data loggerتست ولتاژ،AC/DC
مقاومت ، 2Gدیود ،خازن ،فرکانس ،حرارت سنج ،قابلیت ارتباط به  ،PCنرم افزار

5,200,000

Appa

-

Appa

8,100,000

Appa

مولتی متر با نمایشگر دوبل 5دیجیت،Center Zero Bargraph,40000count,دارای هفت حافظهLVΩ،AC/DC،

APPA-503

،True Rmsتست ولتاژ ،AC/DCمقاومت ،دیود،خازن،فرکانس ،آمپر،حرارت سنج،محافظ الکترونیکی،dB Meter،

9,200,000

Appa

همراه با کابل  + USBنرم افزار
مولتی متر با نمایشگر دوبل 5دیجیت،Center Zero Bargraph,100000count,دارای هفت حافظهLVΩ،AC/DC،

APPA-505

،True Rmsتست ولتاژ ،AC/DCمقاومت ،دیود،خازن،فرکانس ،آمپر،حرارت سنج،محافظ الکترونیکی،dB Meter،

10,000,000

Appa

همراه با کابل  + USBنرم افزار

APPA-507

مولتی کالیبراتور ولتاژ جریان با قابلیت اندازه گیری ولتاژ و جریان مقاومت دیود و پیوستگی  ،فرکانس  ،دما ثبت
اطالعات دینامیکی و TRUE RMS

11,500,000

Appa

میکرو و میلی اهم متر
SEW-4136 MO

میلی اهم متر دیجیتال  0الی  2000اهم +خاموشی اتوماتیک

12,000,000

Sew

SEW-4137 MO

میلی اهم متر دیجیتال  0الی  2000اهم +خاموشی اتوماتیک

12,000,000

Sew

SEW-6237 DLRO

میکرو اهم متر دیجیتال

24,000,000

Sew
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کلمپ آمپر متر انبری
SK-7600
SK-7602

آمپر متر ACتا 200آمپر
آمپر متر ACتا 400آمپر  True RMSهمراه با تست ولتاژ، AC/DCمقاومت ،خازن، ،دیود ،فر کانس و پیوستگی

950,000

Kiase

-

Kiase

SK-7603

آمپر متر ACتا 400آمپر همراه با تست ولتاژ، AC/DCمقاومت ،دیود،خازن ،فر کانس و پیوستگی

1,800,000

Kiase

SK-7625

آمپر متر ACتا 600آمپر همراه با تست ولتاژ، ACمقاومت ،دیود ،پیوستگی

1,400,000

Kiase

APPA-A2

آمپر متر  400آمپر  ACدارای  Data Holdو Maximum Hold

850,000

Appa

APPA 39T

مبدل  1000آمپر ،AC/DCدارای Auto Zero

2,450,000

Appa

APPA-A3D

آمپر متر  400آمپر  ACدارای ، Data Holdتست ولتاژ  ،AC/DCمقاومت و پیوستگی

-

Appa

APPA-A7D

آمپر متر ACتا 200آمپر همراه با تست ولتاژ،مقاومت تا ، 2000Ωدارای ،Holdدیود ،پیوستگی و Auto Power-off

1,850,000

Appa

APPA-A8

آمپر متر ACتا 200آمپر همراه با تست ولتاژ،مقاومت تا ، 2000Ωدارای  ،Holdدیود ،پیوستگی و Auto Power-off

2,200,000

Appa

-

Appa

3,200,000

Appa

5,200,000

Appa

APPA-A9
APPA-A10
APPA-A6DR

آمپر متر ACتا 400آمپر ، 10000Count ،همراه با تست ولتاژ،مقاومت تا ، 2000Ωدارای ، Holdدیود ،پیوستگی و
A u to P o w e r -o ff
آمپر متر  ACتا  600آمپر همراه با تست ولتاژ،میلی ولت،خازن،مقاومت ،پیوستگی دیود،دارای Max Hold ,Display
H o ld ,A u to Z e ro
آمپر مترهوشمند  AC/DC 600آمپر همراه با تست ولتاژ،مقاومت ،پیوستگی دیود،دارای Max Hold ,Display
H o ld ,A u to Z e ro

آدرس  :خيابان جمهوري-نرسيده به چهارراه حافظ-پاساژ توكل-شماره B31
تلفن 66724227 :

فاكس 66724234 :

www.parselectronic.com
Email:info@parselectronic.com

APPA-A12R

APPA-A16R
APPA-A17

آمپر متر  AC/DCتا  600آمپر همراه با تست ولتاژ،میلی ولت،مقاومت ،پیوستگی دیود،True RMS،دارای Max
H o ld ,D is p la y H o ld ,A u to Z e ro
آمپر متر  1000آمپر  AC/DCهمراه با تست ولتاژ،مقاومت  ،40kپیوستگی دیود،True Rms،دارای Peak Hold
Auto Power-off،DCA Zero،
آمپر متر ACتا  100آمپر +دارای رنج میلی آمپر متر جهت اندازه گیری جریان نشتی  -همراه با تست ولتاژ و مقایسه
کننده
آمپر متر  True RMS ،AC/DCتا  600آمپر ،وات متر  ،کسینوس فی متر،هارمونیک تستر  ،حرارت سنج  ،توالی فازها ،همراه با

4,200,000

Appa

5,700,000

Appa

6,500,000

Appa

6,200,000

Appa

6,800,000

Appa

8,500,000

Appa

3,480,000

Sew

4,200,000

Sew

SEW-3920CL

آمپر متر  1000آمپر  ACدارای ، LEAKAGE CURRENT/ Data Holdتست ولتاژ  ،ACمقاومت و پیوستگی

6,300,000

Sew

SK-7640

آمپر متر ACتا 2000آمپر همراه با تست ولتاژ، AC/DCمقاومت ،خازن، ،دیود ،پیوستگی

4,200,000

Kiase

3,800,000

Kiase

2,800,000

Kiase

APPA-A18+
APPA-136

APPA-138F
SEW-3800CL

تست ولتاژ ،مقاومت ،پیوستگی Max Hold ,Display Hold ،
آمپر متر  True RMS ،AC/DCتا  600آمپر ،وات متر  ،کسینوس فی متر،هارمونیک تستر  ،توالی فازها ،همراه با تست ولتاژ
،مقاومت ،پیوستگی Max Hold ,Display Hold ،
آمپر متر  True RMS ،AC/DCتا  1000آمپر ،وات متر  ،کسینوس فی متر،هارمونیک تستر  ،توالی فازها ،همراه با تست ولتاژ
،مقاومت ،پیوستگی Max Hold ,Display Hold ،

کلمپ آمپر متر  1000آمپر  AC/DCدیجیتال  +مولتی متر دیجیتال

SEW-3900CL

SK-7660

SK-7661

آمپر متر  AC/DCتا  400آمپر  True RMSهمراه با تست ولتاژ ،مقاومت ،فر کانس و پیوستگی ،دیود ،خازن Display,
H o ld ,P e a k H o ld
آمپر متر  AC/DCتا  400آمپر همراه با تست ولتاژ ، AC/DCمقاومت ،پیوستگی ،دیود،خازن فر کانس و پیوستگی Display,
H o ld ,M a x /M in
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آمپر متر  AC/DCتا  2000آمپر  True RMSهمراه با تست ولتاژ ، AC/DCمقاومت ،پیوستگی ،دیود ،خازن

5,700,000

Kiase

3,800,000

Kiase

2,800,000

Kiase

SK-7820

آمپر متر ACتا  100آمپر  +دارای رنج میلی آمپر متر جهت اندازه گیری جریان نشتی  -همراه با تست ولتاژ و مقایسه کننده

7,500,000

Kiase

SK-7830

آمپر متر DCتا  100آمپر +دارای رنج میلی آمپر متر جهت اندازه گیری جریان نشتی

9,900,000

Kiase

SK-7708

SK-7718

SK-7719

D is p la y H o ld ,P e a k H o ld ,
آمپر متر  AC/DCتا  1000آمپر  True RMSهمراه با تست ولتاژ ، AC/DCمقاومت ،پیوستگی ،دیود ،خازن
D is p la y H o ld ,P e a k H o ld ,
آمپر متر  AC/DCتا  1000آمپر همراه با تست ولتاژ ، AC/DCمقاومت ،پیوستگی ،دیود،خازن ,Display Hold,
M a x /M in

LCR METER
APPA-700B

ال-سی-آر متر دستی دیجیتال با دو نمایشگر مجزا جهت نمایش  L,C,R,Q,Dتا فرکانس KHZ 1

4,700,000

Appa

APPA-701

ال-سی-آر متر دستی دیجیتال با دو نمایشگر مجزا جهت نمایش  L,C,R,Q,Dتا فرکانس KHZ 10

6,300,000

Appa

9,100,000

Appa

4,700,000

Appa

APPA-703
APPA-705

ال-سی-آر متر دستی دیجیتال با دو نمایشگر مجزا جهت نمایش  L,C,R,Q,Dتا فرکانس  KHZ 100و قابلیت اتصال
به کامپیوتر با پورت  USBو دارای آدابتور و TWEEZER SMD
ال-سی-آر متر دستی دیجیتال با دو نمایشگر مجزا جهت نمایش  L,C,R,Q,Dتا فرکانس KHZ 1

میگر
SK-3502

تستر مقاومت عایقی (میگر)دیجیتال  + 125//250/500/1000V+ 2000MΩتست پیوستگی +ولتاژ AC,DC/600V
دارای  100حافظه

6,400,000

Kiase
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تستر مقاومت عایقی دستی (میگر)دیجیتال  + 125//250/500/1000V+ 20000MΩولتاژ  + AC,DC/600Vتست

9,200,000

Appa

-

Sew

4,560,000

Sew

4,380,000

Sew

5,940,000

Sew

SEW-2803 IN

تستر مقاومت عایقی (میگر) دیجیتال  ، 500/1000/2500/5000V+250GΩنمایشگر  +LCMبار گراف

12,000,000

Sew

SEW-2804 IN

تستر مقاومت عایقی (میگر) دیجیتال  ،1000/2500/5000/10000V+500GΩنمایشگر  + LCMبار گراف

14,000,000

Sew

SEW-4104 IN

تستر مقاومت عایقی (میگر) دیجیتال  ،1000/2500/5000/10000V+600GΩنمایشگر  + LCMبار گراف

16,500,000

Sew

SEW-6200 IN

تستر مقاومت عایقی (میگر) آنالوگ 5KV+200GΩ

15,600,000

Sew

SEW-6201 IN

تستر مقاومت عایقی (میگر) آنالوگ 10KV+400GΩ

-

Sew

SEW-6210A IN

تستر مقاومت عایقی (میگر) دیجیتال  ، 500/1000/2500/5000V+250GΩنمایشگر  + LCMبار گراف

19,500,000

Sew

SEW-6211 AIN

تستر مقاومت عایقی (میگر) دیجیتال  1000/2500/5000/10000V+500GΩبا نمایشگر +LCMبارگراف

18,900,000

Sew

24,000,000

Sew

25,000,000

Sew

APPA-605
SEW-1800 IN
SEW-1832 IN
SEW-1851 IN
SEW-2801 IN

SEW-6212A IN

SEW-6213 AIN

+ PI/DARپیوستگی +دارای  100حافظه
تستر مقاومت عایقی (میگر) آنالوگ  + 250/500/1000V+ 400MΩتست پیوستگی +ولتاژ AC/600V
تستر مقاومت عایقی (میگر) آنالوگ  - 250/500/1000V+ 400MΩتستر باطری -تستر پیوستگی مولتی رنج  +ولتاژ
A C /600V
تستر مقاومت عایقی (میگر) دیجیتال + 250/500/1000V+2000MΩتست پیوستگی +ولتاژ AC/600V
تستر مقاومت عایقی(میگر) دیجیتال  - 250/500/1000V+3000MΩدارای تستر کمتر از  500اهم  ،نمایشگر
 +LCMبار گراف

تستر مقاومت عایقی (میگر) دیجیتال  1000/2500/5000/10000V+500GΩبا پله های  500ولتی ،نمایشگر
+LCMبارگراف
تستر مقاومت عایقی (میگر) دیجیتال  1000/2500/5000/10000V+500GΩبا پله های  500ولتی،تست ,PI
نمایشگر +LCMبارگراف
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SEW-7015 AIN

تستر مقاومت عایقی (میگر) دیجیتال  1000/2500/5000/15000V+1TΩبا پله های  500ولتی،تست و ,PI-
نمایشگر +LCMبارگراف+اتصال به کامپیوتر

34,000,000

Sew

ارت تستر دیجیتال
SEW-1820ER

ارت تستر دیجیتال  2000اهم  200 +ولت  ، ACثبت موقت اظالعات اندازه گیری  2 +الکترود و  3سیم

5,700,000

Sew

SEW-2120ER

ارت تستر دیجیتال  2000اهم  200 +ولت  ، ACثبت موقت اظالعات اندازه گیری  2 +الکترود و  4سیم

5,700,000

Sew

22,000,000

Sew

SEW-4236
SEW-8025 LP

دستگاه تست مقاومت زمین(ارت تستر)پرتابل دیجیتالی با قابلیت اندازه گیری مقاومت مخصوص خاك و مقاومت
چاه ارت به روشهای چهار سیمه و قابل اتصال به کامپیوتر بهمراه وسایل استاندارد و نیز نرم افزار
ارت تستر و لوپ

7,500,000

Sew

منبع تغذیه تک دیجیتال تراکینگ
MPS-3003D

MPS-3005D

MPS-3010L1

MPS-3020

دیجیتال منبع تغذیه تک تراکینگ ترانسی (خطی)  30ولت  3آمپر  +محافظت شده در برابر اتصال کوتاه و
 +Overloadدارای خروجی ثابت  5ولت  1آمپر +دارای کلید  Standbyخروجی +مجهز به نمایشگر ولتاژ و جریان
دیجیتال منبع تغذیه تک تراکینگ ترانسی (خطی)  30ولت  5آمپر  +محافظت شده در برابر اتصال کوتاه و
 +Overloadدارای خروجی ثابت  5ولت  1آمپر +دارای کلید  Standbyخروجی +مجهز به نمایشگر ولتاژ و جریان
دیجیتال منبع تغذیه تک تراکینگ ترانسی (خطی)  30ولت  10آمپر  +محافظت شده در برابر اتصال کوتاه و
 +Overloadدارای کمترین مقدار  Rippleولتاژ +مجهز به نمایشگر ولتاژ و جریان
دیجیتال منبع تغذیه تک تراکینگ ترانسی (خطی)  30ولت  20آمپر  +محافظت شده در برابر اتصال کوتاه و
 +Overloadدارای کمترین مقدار  Rippleولتاژ +مجهز به نمایشگر ولتاژ و جریان

4,200,000

 Matrixچین

4,700,000

 Matrixچین

8,800,000

 Matrixچین

12,000,000

 Matrixچین

آدرس  :خيابان جمهوري-نرسيده به چهارراه حافظ-پاساژ توكل-شماره B31
تلفن 66724227 :

فاكس 66724234 :

www.parselectronic.com
Email:info@parselectronic.com

منبع تغذیه دوبل دیجیتال تراکینگ
MPS-3003LK-3

MPS-3005LK-3

MPS-6005L-2

منبع تغذیه متغیر سه کاناله دوبل تراکینگ 30ولت 3آمپر دیجیتال  +خروجی ثابت 5ولت 3آمپرمحافظت شده در
برابر  Overloadو اتصال کوتاه  +نمایشگر ولتاژ و جریان خروجی +دارای کلید  Standbyخروجی
منبع تغذیه متغیر سه کاناله دوبل تراکینگ 30ولت 5آمپر دیجیتال  +خروجی ثابت 5ولت  3آمپر +محافظت شده
در برابر  Overloadو اتصال کوتاه  +نمایشگر ولتاژ و جریان خروجی +دارای کلید  Standbyخروجی
منبع تغذیه متغیر سه کاناله دوبل تراکینگ 60ولت 5آمپر دیجیتال +محافظت شده در برابر  Overloadو اتصال
کوتاه  +نمایشگر ولتاژ و جریان خروجی +دارای کلید  Standbyخروجی

7,200,000

 Matrixچین

9,300,000

 Matrixچین

21,500,000

 Matrixچین

منبع تغذیه  DCقابل برنامه ریزی
دیجیتال منبع تغذیه تک کاناله  20ولت  10آمپر و  40ولت  5آمپر +توان خروجی  200وات +دارای نویز ریپل بسیار

DP-811

پایین محافظت شده در برابر اتصال کوتاه و  Over Load+نمایشگر ولت ،آمپر ،توان و نمایش شکل موج خروجی+
+ Low Ripple Noise <350 µVrms/2mVppدارای صفحه نمایش  3.5اینچی  TFT+قابل اتصال به  PCجهت

24,000,000

RIGOL

برنامه ریزی + Delay Timeمانیتورینگ و نمایش  waveformاز طریق USB LAN, Digital IO
دیجیتال منبع تغذیه تک کاناله  20ولت  10آمپر و  40ولت  5آمپر +توان خروجی  200وات +دارای نویز ریپل بسیار

DP-811A

پایین محافظت شده در برابر اتصال کوتاه و  Over Load+نمایشگر ولت ،آمپر ،توان و نمایش شکل موج خروجی+
+ Low Ripple Noise <350 µVrms/2mVppدارای صفحه نمایش  3.5اینچی  TFT+قابل اتصال به  PCجهت

37,000,000

RIGOL

برنامه ریزی  Delay Timeو ولت /آمپر ،مانیتورینگ و نمایش  waveformاز طریق USB LAN, Digital IO
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دیجیتال منبع تغذیه دوبل تراکینگ  2کاناله +ماکزیمم توان  140وات +تغذیه خطی +میزان ریپل ولتاژ بسیار پایین+
 +Low Ripple Noise <350 µVrms/2mVppقابلیت افزایش ولتاژ و جریان تا  60V/10A+محافظت

DP-821

شده در برابر اتصال کوتاه و  Over Load+قابلیت نمایش ولت /جریان /وات /شکل موج خروخی +دارای صفحه

24,000,000

RIGOL

نمایش  3.5اینچی  TFTقابل اتصال به  PCجهت برنامه ریزی  ،Delay Timeولت /آمپر ،مانیتورینگ و نمایش
 waveformاز طریق USB, LAN, Digital
دیجیتال منبع تغذیه دوبل  3کاناله  30ولت  2آمپر +دارای خروجی ثابت  8ولت  5آمپر +توان خروجی  160وات+
دارای نویز ریپل بسیار پایین محافظت شده در برابر اتصال کوتاه و  Over Load+نمایشگر ولت ،آمپر ،توان و نمایش

DP-831A

شکل موج خروجی + Low Ripple Noise <350 µVrms/2mVpp +دارای صفحه نمایش  3.5اینچی + TFTقابل

34,000,000

RIGOL

اتصال به  PCجهت برنامه ریزی  ، Delay Timeولت /آمپر ،مانیتورینگ و نمایش  waveformاز طریق ,USB, LAN
D ig ita l
دیجیتال منبع تغذیه دوبل  3کاناله  30ولت  3آمپر +دارای خروجی ثابت  5ولت  3آمپر +توان خروجی  195وات+
دارای نویز ریپل بسیار پایین محافظت شده در برابر اتصال کوتاه و  Over Load+نمایشگر ولت ،آمپر ،توان و نمایش

DP-832

شکل موج خروجی +Low Ripple Noise <350 µVrms/2mVpp +دارای صفحه نمایش  3.5اینچی  TFT+قابل

18,700,000

RIGOL

اتصال به  PCجهت برنامه ریزی Delay Timeو ولت /آمپر ،مانیتورینگ و نمایش  waveformاز طریق ,USB, LAN
D ig ita l I O

NDP-4303

SDP-2405

SDP-2603

SDP-2210

منبع تغذیه دیجیتال  30ولت  3آمپر همراه با قابلیت Remote control

منبع تغذیه  DC 40ولت  5آمپر  200وات سوییچینگ با نمایشگر  LCDو قابل برنامه ریزی قابل اتصال به  PCبه
همراه کابل و نرم افزار ارتباط به کامپیوتر
منبع تغذیه  DC 60ولت  3.3آمپر  200وات سوییچینگ با نمایشگر  LCDو قابل برنامه ریزی قابل اتصال به PC
به همراه کابل و نرم افزار ارتباط به کامپیوتر
منبع تغذیه  DC 20ولت  10آمپر  200وات سوییچینگ با نمایشگر  LCDو قابل برنامه ریزی قابل اتصال به  PCبه
همراه کابل و نرم افزار ارتباط به کامپیوتر

8,000,000

Manson

-

Manson

9,000,000

-

Manson

Manson
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HIGH VOLTAGE PROBE

های ولتاژ- پروب اندازه گیری

Sew

1,950,000

AC 28KV /DC 40KV پروب هایولتاژ جهت نصب به مولتی متر

SEW-PD-28

Sew

1,950,000

AC 28KV /DC 30KV پروب هایولتاژ جهت نصب به اسیلوسکوپ

SEW-PD-20S

Sew

3,100,000

DC 40KV پروب هایولتاژ دارای نمایشگر آنالوگ

SEW-PD-40AM

Sew

3,900,000

فاز متر فشار قوی

SEW-276 HD

Sew

6,500,000

فاز متر فشار قوی

SEW-290 HD

Sew

28,500,000

فاز متر فشار قوی دوبل

SEW-MDP-50K

DIGITAL ELECTRICAL NETWORK ANALAYZER
Sew

4,500,000

LOOP impedance Tester 0.03… 2000 Ohm / 0...6KV PSC Tester تست مدارات شبکه برق

SEW-1826 NA

PHASE SEQUENCE INDICATOR
Sew

1,300,000

AC600 ولت، R.S.Tتستر

SEW-855 PR

Sew

1,300,000

600  ولتAC، R.S.Tتستر

SEW-ST-850
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66724234 : فاكس

66724227 : تلفن

شناسایی کابل
SEW-181 CB

شناسایی کابلها گروهی و پیدا کننده اتصالی یا قطعی کابل برق یا تلفن

1,950,000

Sew

SEW-165 CB

تستر شبکه و شناسایی کابلها گروهی و پیدا کننده اتصالی یا قطعی کابل برق یا تلفن

3,600,000

Sew

SEW-5500 CB

شناسایی کابل و لوله در زیر دیوار و زمین و شناسایی فیوز

8,800,000

Sew

کالیبراتور
FLUKE-725

مولتی کالیبراتور

125,000,000

Fluke

FLUKE-715

کالیبراتور دماPT100-RTD-

55,000,000

Fluke

SEW-6500 LC

کالیبراتور ولتاژ و جریان و لوپ تستر

5,700,000

Sew

APPA-507

مولتی متر و کالیبراتور

11,500,000

Appa

حرارت سنج و مبدل ها
APPA-52

حرارت سنج دو کاناله با نمایشگر ½  3دیجیت ،دارای - 'Hold ,Maximum Record، K-type' -50°C~1300°C
58°F~1999°F

2,200,000

Appa
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APPA-53II
APPA-IT-1

حرارت سنج با نمایشگر چهار4/دیجیت با قابلیت ثبت دیتا و اتصال به کامپیوتر ،دارای Hold ,Maximum
Record،J- K-type' -50°C~1300°C' -58°F~1999°F
حرارت سنج لیزری

4,700,000

Appa

1,500,000

Appa

ابزار جانبی
HANTEK-4032

کارت الجیک آناالیزر  32کاناله حافظه دار با پراب  +سرعت نمونه برداری 400MSa/s

9,500,000

Hantek

CC-65

پروب جریان اسیلوسکوپ  AC/DCتا  65آمپر DC:20KHz

3,800,000

Hantek

HT-8100

پروب دیفرانسیلی (ایزوله) اسیلوسکوپ+فرکانس  8MΩتا  100مگاهرتز  +امپدانس ورودی DC

8,500,000

Hantek

APPA 11

مبدل هر نوع مولتی متر به دما سنج

1,000,000

Appa

APPA 11H

مبدل هر نوع مولتی متر به رطوبت سنج

1,260,000

Appa

700,000

Appa

4,500,000

Sew

APPA 15
SEW-2712EL

v

مبدل مولتی متر APPA17به کلمپ میتر 300A/ AC
مولتی تستر RCD/ PSC/LOOP Imedancs

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت http://www.parselectronic.com.مراجعه و یا با شماره های  021-66724227و یا  021-66735252تماس حاصل فرمائید.
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