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سازنده(ریـال)قیمت شــــــــــــــــــــرحمـــدلآیتم

DS-1052E

صفحه + 1GS/sسرعت نمونه برداری +  عدد پراب2دارای +  کاناله دیجیتال حافظه دار2 مگاهرتز 50اسیلوسکوپ 

 نوع 20+  فیلتر دیجیتال+ رکورد سیگنال+ USB با پورت PCقابل اتصال به + FFTفانکشن +  رنگی LCDنمایشگر 

 6فرکانس متر +  حافظه داخلی10+   حافظه برای تنظیمات پنل جلوPass/Fail+  10قابلیت + اندازه گیری اتوماتیک

 به همراه کابل و نرم افزارRS-232دارای پورت + رقمی

54,000,000RIGOL

DS-1054Z

دارای  + 1GS/sسرعت نمونه برداری+  عدد پراب 4دارای + کاناله دیجیتال حافظه دار 4 مگاهرتز 50اسیلوسکوپ 

 دارای آپشن اتوماتیک P/F Out-interfaceدارای LAN+ و USB   با پورت PCقابل اتصال به + FFTفانکشن 

 LCD WVGA Fullدارای + +   Edge, Video, Pulse Width, Slope and Alternateتریگر جهت شکل موج های 

Color 7 ”تولید فایل +  حافظه داخلی 20دارای + فسفورBmp مطابق با WIN + USB FLASH

84,500,000RIGOL

DS-1052D

صفحه نمایشگر + 1GS/sسرعت نمونه برداری +  عدد پراب2+  کانال دیجیتال حافظه دار2 مگاهرتز 50اسیلوسکوپ 

LCD فانکشن +  رنگیFFT + قابل اتصال بهPC با پورت USB +نوع اندازه گیری 20+  فیلتر دیجیتال+ رکورد سیگنال 

دارای +  رقمی6فرکانس متر +  حافظه داخلی10+   حافظه برای تنظیمات پنل جلوPass/Fail+  10قابلیت + اتوماتیک

200MS/s کاناله با سرعت نمونه برداری 16الجیک آناالیزر + به همراه کابل و نرم افزارRS-232پورت 

135,000,000RIGOL

DSO-5072Pکانال  دیجیتال حافظه دار دارای فانکشن2 مگاهرتز70اسیلوسکوپ FFTبا LCD 1 رنگیGS/Sقابل اتصال بهPC 47,000,000Hantek

DS-2072A

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

دارای آپشن اتوماتیک تریگر جهت شکل موج + RS232و LAN و  USB   با پورت PCقابل اتصال به +  FFTفانکشن 

+ فسفور” LCD WVGA Full Color 8دارای + +   Edge, Video, Pulse Width, Slope and Alternateهای 

 حافظه مموری14Mptsدارای + WIN + USB FLASH مطابق با Bmpتولید فایل +  حافظه داخلی 20دارای 

175,000,000RIGOL

MSO-2072A

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

قابل +  1GS/s کانال الجیک آناالیزربا سرعت 16دارای + FFTدارای فانکشن %+ 5 کمتر از Overshootکمتریم مقدار 

, Edge, Videoدارای آپشن اتوماتیک تریگر جهت شکل موج های + RS232و LAN و  USB   با پورت PCاتصال به 

Pulse Width, Slope and Alternate   + + دارایLCD WVGA Full Color 8 ”حافظه داخلی 20دارای + فسفور 

 حافظه14Mptsدارای + WIN + USB FLASH مطابق با Bmpتولید فایل + 

256,000,000RIGOL

MSO-2072A-S

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

قابل +  1GS/s کانال الجیک آناالیزربا سرعت 16دارای + FFTدارای فانکشن %+ 5 کمتر از Overshootکمتریم مقدار 

, Edge, Videoدارای آپشن اتوماتیک تریگر جهت شکل موج های + RS232و LAN و  USB   با پورت PCاتصال به 

Pulse Width, Slope and Alternate   + + دارایLCD WVGA Full Color 8 ”حافظه داخلی 20دارای + فسفور 

دارای فانکشن ژنراتور +  حافظه مموری14Mptsدارای + WIN + USB FLASH مطابق با Bmpتولید فایل + 

25MHz تکنولوژی AFG

275,000,000RIGOL

DS-1102E

 نوع 1GS/s+ 20سرعت نمونه برداری + عدد پراب 2دارای + کاناله دیجیتال حافظه دار 2 مگاهرتز 100اسیلوسکوپ 

صفحه + Win مطابق با Bmpتولید فایل +  حافظه داخلی10+ رکورد سیگنال + USB Flash+ اندازه گیری اتوماتیک

قابلیت + RS-232 و USB با پورت PCقابل اتصال به  + FFTفانکشن + فیلتر دیجیتال+ رنگی LCDنمایشگر 

Pass/Fail+ 10رقمی6فرکانس متر +  حافظه برای تنظیم پنل جلو 

65,500,000RIGOL

DS-1102D

 نوع اندازه گیری 1GS/s+ 20سرعت نمونه برداری + عدد پراب 2دارای + کاناله حافظه دار 2 مگاهرتز 100اسیلوسکوپ 

+ به همراه پروب الجیک آناالیزر+200MS/s کاناله با سرعت نمونه برداری 16الجیک آناالیزر  +USB Flash+ اتوماتیک

+ فیلتر دیجیتال+ رنگی LCDصفحه نمایشگر + Win مطابق با Bmpتولید فایل +  حافظه داخلی10+ رکورد سیگنال

+  حافظه برای تنظیم پنل جلوPass/Fail+ 10قابلیت + RS-232 و USB با پورت PCقابل اتصال به  + FFTفانکشن 

 رقمی6فرکانس متر 

165,000,000RIGOL

DS-2102E

 1GS/s+ USB Flashسرعت نمونه برداری + عدد پراب 2دارای + کاناله دیجیتال حافظه دار 2 مگاهرتز 100اسیلوسکوپ 

 اینچی فسفر رنگی پهن 8صفحه نمایشگر + Win مطابق با Bmpتولید فایل + دارای حافظه داخلی + رکورد سیگنال+ 

LAN و RS-232 و USB با پورت PCقابل اتصال به  + FFTفانکشن + فیلتر دیجیتال+

 124,000,000RIGOL

DS-1104Z

صفحه + 1GS/sسرعت نمونه برداری +  عدد پراب4دارای + کاناله دیجیتال حافظه دار4 مگاهرتز 100اسیلوسکوپ 

+ رکورد سیگنال+ RS-232 و USB با پورت PCقابل اتصال به + FFTفانکشن +  اینچی فسفور7 رنگی LCDنمایشگر 

 حافظه 15+   حافظه برای تنظیمات پنل جلوPass/Fail+  10قابلیت +  نوع اندازه گیری اتوماتیک30+فیلتر دیجیتال

به همراه کابل و نرم افزار+ داخلی

0RIGOL

DS-2102A-S

 2GS/s+ USBسرعت نمونه برداری + عدد پراب 2دارای + کاناله دیجیتال حافظه دار 2 مگاهرتز 100اسیلوسکوپ 

Flash + تولید فایل + دارای حافظه داخلی + رکورد سیگنالBmp مطابق با Win + اینچی فسفر 8صفحه نمایشگر 

دارای فانکشن + LAN و RS-232 و USB با پورت PCقابل اتصال به  + FFTفانکشن + فیلتر دیجیتال+رنگی پهن 

AFG تکنولوژی 25MHzژنراتور 

315,000,000RIGOL

MSO-2102A-S

 2GS/s+ USBسرعت نمونه برداری + عدد پراب 2دارای + کاناله دیجیتال حافظه دار 2 مگاهرتز 100اسیلوسکوپ 

Flash + تولید فایل + دارای حافظه داخلی + رکورد سیگنالBmp مطابق با Win + اینچی فسفر 8صفحه نمایشگر 

دارای فانکشن + LAN و RS-232 و USB با پورت PCقابل اتصال به  + FFTفانکشن + فیلتر دیجیتال+رنگی پهن 

AFG تکنولوژی 25MHzژنراتور 

356,000,000RIGOL

DSO-5102Pکانال  دیجیتال حافظه دار دارای فانکشن2 مگاهرتز100اسیلوسکوپ FFTبا LCD 1 رنگیGS/Sقابل اتصال بهPC54,000,000Hantek

لیست قیمت فروش پارس الکترونیک

احتراما، لیست قیمت دستگاههای اندازه گیری الکترونیک ،الکتریک و مخابرات به شرح ذیل ،تقدیم حضورتان میگردد

اسیلوسکوپ های دیجیتال



 DS-1104Z PLUS

صفحه + 1GS/sسرعت نمونه برداری +  عدد پراب4دارای + کاناله دیجیتال حافظه دار4 مگاهرتز 100اسیلوسکوپ 

+ رکورد سیگنال+ RS-232 و USB با پورت PCقابل اتصال به + FFTفانکشن +  اینچی فسفور7 رنگی LCDنمایشگر 

 حافظه 15+   حافظه برای تنظیمات پنل جلوPass/Fail+  10قابلیت +  نوع اندازه گیری اتوماتیک30+فیلتر دیجیتال

 کانال16به همراه کابل و نرم افزار قابلیت الیک آناالیزر + داخلی

141,000,000RIGOL

MSO-1104Z

صفحه + 1GS/sسرعت نمونه برداری +  عدد پراب4دارای + کاناله دیجیتال حافظه دار4 مگاهرتز 100اسیلوسکوپ 

+ رکورد سیگنال+ LAN وUSB با پورت PCقابل اتصال به + FFTفانکشن +  اینچی فسفور7 رنگی LCDنمایشگر 

 حافظه 15+   حافظه برای تنظیمات پنل جلوPass/Fail+  10قابلیت +  نوع اندازه گیری اتوماتیک30+فیلتر دیجیتال

200MS/s کاناله با سرعت نمونه برداری 16به همراه کابل و نرم افزار و همراه الجیک آناالیزر + داخلی

205,000,000RIGOL

DSO-5202Pکانال  دیجیتال حافظه دار دارای فانکشن2 مگاهرتز200اسیلوسکوپ FFTبا LCD 1 رنگیGS/Sقابل اتصال بهPC 66,000,000Hantek

DSO-5202BMVکانال  دیجیتال حافظه دار دارای فانکشن2 مگاهرتز200اسیلوسکوپ FFTبا LCD 1 رنگیGS/Sقابل اتصال بهPC -   Hantek

DS-2202E

بهترین  + 1GS/sسرعت نمونه برداری +  عدد پراب2دارای +  کاناله2 مگاهرتز 200دیجیتال اسیلوسکوپ حافظه دار 

ساخته شده توسط + 14Mptsحافظه داخلی + ذخیره سیگنال+ دستگاه جهت ذخیره سیگنال ها با فرکانس پایین

 اهم50 امپدانس خروجی Ultra Visionتکنولوژی 

 -   RIGOL

DS-2202A

بهترین  + 2GS/sسرعت نمونه برداری +  عدد پراب2دارای +  کاناله2 مگاهرتز 200دیجیتال اسیلوسکوپ حافظه دار 

ساخته شده توسط + 14Mptsحافظه داخلی + ذخیره سیگنال+ دستگاه جهت ذخیره سیگنال ها با فرکانس پایین

 اهم50 امپدانس خروجی Ultra Visionتکنولوژی 

195,000,000RIGOL

MSO-2202A

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

قابل +  1GS/s کانال الجیک آناالیزربا سرعت 16دارای + FFTدارای فانکشن %+ 5 کمتر از Overshootکمتریم مقدار 

, Edge, Videoدارای آپشن اتوماتیک تریگر جهت شکل موج های + RS232و LAN و  USB   با پورت PCاتصال به 

Pulse Width, Slope and Alternate   + + دارایLCD WVGA Full Color 8 ”حافظه داخلی 20دارای + فسفور 

 حافظه14Mptsدارای + WIN + USB FLASH مطابق با Bmpتولید فایل + 

407,000,000RIGOL

DS-2202A-S

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

Flash + تولید فایل + دارای حافظه داخلی + رکورد سیگنالBmp مطابق با Win + اینچی فسفر 8صفحه نمایشگر 

دارای فانکشن + LAN و RS-232 و USB با پورت PCقابل اتصال به  + FFTفانکشن + فیلتر دیجیتال+رنگی پهن 

AFG تکنولوژی 25MHzژنراتور 

340,000,000RIGOL

MSO-2202A-S

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

قابل +  1GS/s کانال الجیک آناالیزربا سرعت 16دارای + FFTدارای فانکشن %+ 5 کمتر از Overshootکمتریم مقدار 

, Edge, Videoدارای آپشن اتوماتیک تریگر جهت شکل موج های + RS232و LAN و  USB   با پورت PCاتصال به 

Pulse Width, Slope and Alternate   + + دارایLCD WVGA Full Color 8 ”حافظه داخلی 20دارای + فسفور 

دارای فانکشن ژنراتور +  حافظه مموری14Mptsدارای + WIN + USB FLASH مطابق با Bmpتولید فایل + 

25MHz تکنولوژی AFG

448,000,000RIGOL

DS-4024E

 2GS/s+ USBسرعت نمونه برداری + عدد پراب 4دارای + کاناله دیجیتال حافظه دار 4 مگاهرتز 200اسیلوسکوپ 

Flash + تولید فایل + دارای حافظه داخلی + رکورد سیگنالBmp مطابق با Win + اینچی رنگی  5.7صفحه نمایشگر 

USB با پورت PCقابل اتصال به  + FFTفانکشن + فیلتر دیجیتال+

570,000,000RIGOL

DS-2302A

بهترین  + 2GS/sسرعت نمونه برداری +  عدد پراب2دارای +  کاناله2 مگاهرتز 300دیجیتال اسیلوسکوپ حافظه دار 

ساخته شده توسط + 56Mptsحافظه داخلی + ذخیره سیگنال+ دستگاه جهت ذخیره سیگنال ها با فرکانس پایین

 اهم50 امپدانس خروجی Ultra Visionتکنولوژی 

370,000,000RIGOL

MSO-2302A

دارای  + 2GS/sسرعت نمونه برداری+  عدد پراب 2دارای + کاناله دیجیتال حافظه دار 2 مگاهرتز 300اسیلوسکوپ 

قابل +  1GS/s کانال الجیک آناالیزربا سرعت 16دارای + FFTدارای فانکشن %+ 5 کمتر از Overshootکمتریم مقدار 

, Edge, Videoدارای آپشن اتوماتیک تریگر جهت شکل موج های + RS232و LAN و  USB   با پورت PCاتصال به 

Pulse Width, Slope and Alternate   + + دارایLCD WVGA Full Color 8 ”حافظه داخلی 20دارای + فسفور 

 حافظه مموری14Mptsدارای + WIN + USB FLASH مطابق با Bmpتولید فایل + 

459,000,000RIGOL

DS-4032

بهترین  + 4GS/sسرعت نمونه برداری+  عدد پراب2دارای +  کاناله2 مگاهرتز 350دیجیتال اسیلوسکوپ حافظه دار 

ساخته شده توسط + 56Mptsحافظه داخلی + ذخیره سیگنال+ دستگاه جهت ذخیره سیگنال ها با فرکانس پایین

 اهم50 امپدانس خروجی Ultra Visionتکنولوژی 

830,000,000RIGOL

DS-4052

بهترین  + 4GS/sسرعت نمونه برداری +  عدد پراب2دارای +  کاناله2 مگاهرتز 500دیجیتال اسیلوسکوپ حافظه دار 

ساخته شده توسط + 56Mptsحافظه داخلی + ذخیره سیگنال+ دستگاه جهت ذخیره سیگنال ها با فرکانس پایین

 اهم50 امپدانس خروجی Ultra Visionتکنولوژی 

1,060,000,000RIGOL

DS-6062

بهترین  + 5GS/sسرعت نمونه برداری +  عدد پراب2دارای +  کاناله2 مگاهرتز 600دیجیتال اسیلوسکوپ حافظه دار 

 160قابلیت ذخیره + 56Mptsحافظه داخلی + ذخیره سیگنال+ دستگاه جهت ذخیره سیگنال ها با فرکانس پایین

 رکورد سیگنال180,000قابلیت + میلیون حافظه

1,200,000,000RIGOL

DS-6064

بهترین  + 5GS/sسرعت نمونه برداری +  عدد پراب4دارای +  کاناله4 مگاهرتز 600دیجیتال اسیلوسکوپ حافظه دار 

 160قابلیت ذخیره + 56Mptsحافظه داخلی + ذخیره سیگنال+ دستگاه جهت ذخیره سیگنال ها با فرکانس پایین

 رکورد سیگنال180,000قابلیت + میلیون حافظه

RIGOLتماس بگیرید

DS-6102

بهترین  + 5GS/sسرعت نمونه برداری +  عدد پراب2دارای +  کاناله2 گیگاهرتز 1دیجیتال اسیلوسکوپ حافظه دار 

 160قابلیت ذخیره + 56Mptsحافظه داخلی + ذخیره سیگنال+ دستگاه جهت ذخیره سیگنال ها با فرکانس پایین

 رکورد سیگنال180,000قابلیت + میلیون حافظه

RIGOLتماس بگیرید

DS-6104

بهترین  + 5GS/sسرعت نمونه برداری +  عدد پراب4دارای +  کاناله4 گیگاهرتز 1دیجیتال اسیلوسکوپ حافظه دار 

 160قابلیت ذخیره + 56Mptsحافظه داخلی + ذخیره سیگنال+ دستگاه جهت ذخیره سیگنال ها با فرکانس پایین

 رکورد سیگنال180,000قابلیت + میلیون حافظه

RIGOLتماس بگیرید

DSO-1062B
 3/5مولتی متر دیجیتال + رنگی LCDنمایشگر  +1GS/sسرعت نمونه برداری + کانال دیجیتال 2 مگاهرتز 60اسیلوسکوپ دستی 

USB با پورت PCقابل اتصال به  + TRUE RMSرقمی با 
 95,000,000Hantek

اسیلوسکوپ دستی دیجیتال 



DSO-1102B
 3/5مولتی متر دیجیتال + رنگی LCDنمایشگر  +1GS/sسرعت نمونه برداری + کانال دیجیتال 2 مگاهرتز 100اسیلوسکوپ دستی 

USB با پورت PCقابل اتصال به  + TRUE RMSرقمی با 
 110,000,000Hantek

DSO-8152 E
 3/5مولتی متر دیجیتال + رنگی LCDنمایشگر  +1GS/sسرعت نمونه برداری + کانال دیجیتال 2 مگاهرتز 150اسیلوسکوپ دستی 

USB با پورت PCقابل اتصال به  + TRUE RMSرقمی با 
 114,000,000Hantek

DSO-8202 E
 رنگی LCDنمایشگر + مگا هرتز 25فانکشن ژنراتور  +1GS/sسرعت نمونه برداری + کانال دیجیتال 2 مگاهرتز 200اسیلوسکوپ دستی 

USB با پورت PCقابل اتصال به  + TRUE RMS رقمی با 3/5مولتی متر دیجیتال +
 126,000,000Hantek

DSO-2250 مگا سمپل هر ثانیه250سرعت نمونه برداری - مگا هرتز دو کانال100کارت اسکوپ  -   Hantek

Hantek-6022BL 15,700,000  مگا سمپل هر ثانیه48سرعت نمونه برداری - مگا هرتز دو کانال20کارت اسکوپHantek

Hantek-6022BE 13,000,000  مگا سمپل هر ثانیه48سرعت نمونه برداری - مگا هرتز دو کانال20کارت اسکوپHantek

DSA-705

رزولیشن 100Hzدارای +  اینچ8.5 رنگی LCDنمایشگر  +100KHz~500MHzاسپکتروم آناالیزر دیجیتال حافظه دار 

 2 حافظه داخلی 155dBm- برابر Pre-Amp و همراه 135dBm- برابر Pre-AMPتوان ورودی بدون + پهنای باند 

-DANL , Pre  و RBWقابل نصب + VGA Output+  نوع اندازه گیری اتوماتیک پارامترهای گوناگون10+گیگا بایتی

Amp + قابل اتصال به شبکه با پورتLAN+ USB Flash+ قابل اتصال بهPC از طریق USB

195,000,000RIGOL

DSA-710

رزولیشن پهنای 100Hzدارای +  اینچ8.5 رنگی LCDنمایشگر  +100KHz~1GHzاسپکتروم آناالیزر دیجیتال حافظه دار 

 گیگا 2 حافظه داخلی 155dBm- برابر Pre-Amp و همراه 135dBm- برابر Pre-AMPتوان ورودی بدون + باند 

-DANL , Pre  و RBWقابل نصب+VGA Output+  نوع اندازه گیری اتوماتیک پارامترهای گوناگون10+بایتی

Amp + قابل اتصال به شبکه با پورتLAN+ USB Flash+ قابل اتصال بهPC از طریق USB

230,000,000RIGOL

DSA-815+TG

ماژول تراکینگ ژنراتور +  اینچ8.5 رنگی LCDنمایشگر  +9KHz~1.5GHzاسپکتروم آناالیزر دیجیتال حافظه دار 

 VGA+  نوع اندازه گیری اتوماتیک پارامترهای گوناگون10+ گیگا بایتی2حافظه داخلی + 1.5GHzفرکانس تا 

Output + به همراه ماژول هایRBW و  DANL , Pre-Amp + قابل اتصال به شبکه با پورتLAN+ USB 

Flash+ قابل اتصال بهPC از طریق USB

305,000,000RIGOL

DSA-1030A

رزولیشن پهنای 10Hzدارای +  اینچ8.5 رنگی LCDنمایشگر  +9KHz~3GHzاسپکتروم آناالیزر دیجیتال حافظه دار 

 نوع اندازه گیری 10+ گیگا بایتی2 حافظه داخلی 30dBm+تا - 148dBm برابر Pre-AMPتوان ورودی بدون + باند 

قابل اتصال به شبکه + DANL , Pre-Amp  و RBWقابل نصب + VGA Output+ اتوماتیک پارامترهای گوناگون

USB از طریق PCقابل اتصال به +LAN+ USB Flashبا پورت 

990,000,000RIGOL

DSA-1030A-TG
ماژول تراکینگ ژنراتور +  اینچ8.5 رنگی LCDنمایشگر  +9KHz~3GHzاسپکتروم آناالیزر دیجیتال حافظه دار 

 30dBm+تا - 148dBm برابر Pre-AMPتوان ورودی بدون + رزولیشن پهنای باند 10Hzدارای + 1.5GHzفرکانس تا 
RIGOLتماس بگیرید

DSA-832E

رزولیشن پهنای 10Hzدارای +  اینچ8.5 رنگی LCDنمایشگر  +9KHz~3GHzاسپکتروم آناالیزر دیجیتال حافظه دار 

 نوع اندازه گیری 10+ گیگا بایتی2 حافظه داخلی 30dBm+تا - 148dBm برابر Pre-AMPتوان ورودی بدون + باند 

قابل اتصال به شبکه + DANL , Pre-Amp  و RBWقابل نصب + VGA Output+ اتوماتیک پارامترهای گوناگون

USB از طریق PCقابل اتصال به +LAN+ USB Flashبا پورت 

515,000,000RIGOL

DSA-832E-TG

ماژول تراکینگ ژنراتور +  اینچ8.5 رنگی LCDنمایشگر  +9KHz~3GHzاسپکتروم آناالیزر دیجیتال حافظه دار 

 30dBm+تا - 148dBm برابر Pre-AMPتوان ورودی بدون + رزولیشن پهنای باند 10Hzدارای + 1.5GHzفرکانس تا 

به همراه ماژول های + VGA Output+  نوع اندازه گیری اتوماتیک پارامترهای گوناگون10+ گیگا بایتی2حافظه داخلی 

RBW و  DANL , Pre-Amp + قابل اتصال به شبکه با پورتLAN+ USB Flash+ قابل اتصال بهPC از طریق USB

538,000,000RIGOL

DSA-875

رزولیشن پهنای 1Hzدارای +  اینچ8.5 رنگی LCDنمایشگر  +9KHz~7.5GHzاسپکتروم آناالیزر دیجیتال حافظه دار 

قابل + VGA Output+  نوع اندازه گیری اتوماتیک پارامترهای گوناگون10 و 168dBm- برابر با Levenنویز+ باند 

قابل اتصال به +LAN+ USB Flashقابل اتصال به شبکه با پورت + DANL , Pre-Amp  و RBWنصب ماژول های 

PC از طریق USB

RIGOLتماس بگیرید

DSA-875-TG

رزولیشن پهنای 1Hzدارای +  اینچ8.5 رنگی LCDنمایشگر  +9KHz~7.5GHzاسپکتروم آناالیزر دیجیتال حافظه دار 

قابل + VGA Output+  نوع اندازه گیری اتوماتیک پارامترهای گوناگون10 و 168dBm- برابر با Levenنویز+ باند 

قابل اتصال به + 1.5GHzماژول تراکینگ ژنراتور فرکانس تا + + DANL , Pre-Amp  و RBWنصب ماژول های 

USB از طریق PCقابل اتصال به +LAN+ USB Flashشبکه با پورت 

RIGOLتماس بگیرید

HDG-2032Bقابلیت تنظیم -  مگاهرتز5فرکانس متر -   نوع خروجی 6 مگاهرتزدیجیتال با 30سوئیپ فانکشن ژنراتورDuty 75,000,000Hantek

HDG-2062Bقابلیت تنظیم -  مگاهرتز5فرکانس متر -   نوع خروجی 6 مگاهرتزدیجیتال با 60سوئیپ فانکشن ژنراتورDuty 85,000,000Hantek

HDG-6082Bقابلیت تنظیم -  مگاهرتز5فرکانس متر -   نوع خروجی 6مگاهرتزدیجیتال با 80سوئیپ فانکشن ژنراتورDuty 100,000,000Hantek

DG-822

 کانال 2+  مگاهرتز دیجیتال25 میکرو هرتز تا 1آربیتاری سوئیپ فانکشن ژنراتور سینتی سایزری و قابل برنامه ریزی از 

سرعت +  حافظه داخلی4+ + تولید شکل موج دلخواه + AM/FM/PM/FSKمدوالسیون + DDSتکنولوژی + خروجی

125MS/s + نمایشگر + پالس ژنراتور+ فرکانس مترLCDقابل اتصال به +   رنگیPC از طریق پورت RS-232 و USB

 62,000,000RIGOL

DG-1022

 کانال 2+  مگاهرتز دیجیتال20 میکرو هرتز تا 1آربیتاری سوئیپ فانکشن ژنراتور سینتی سایزری و قابل برنامه ریزی از 

سرعت +  حافظه داخلی4+ + تولید شکل موج دلخواه + AM/FM/PM/FSKمدوالسیون + DDSتکنولوژی + خروجی

100MS/s + نمایشگر + پالس ژنراتور+ فرکانس مترLCDقابل اتصال به +   رنگیPC از طریق پورت RS-232 و USB

75,000,000RIGOL

DG-1032Z

 2+  دیجیتالیLCDدارای + مگاهرتز30 میکرو هرتز تا 1آربیتاری فانکشن ژنراتور سینتی سایزری و قابل برنامه ریزی از 

تولید +  بیتیAM/FM/PM/FSK/ASK/PSK/PWM+14مدوالسیون + DDSتکنولوژی + کانال خروجی همزمان

+  رقمی 7فرکانس متر + 200MS/sسرعت +  حافظه داخلی16MPts+  نوع شکل موج خروجی10+ شکل موج دلخواه 

USB و RS-232 از طریق پورت PCقابل اتصال به + پالس ژنراتور

92,500,000RIGOL

کارت اسیلوسکوپ

اسپکتروم آناالیزرها

فانکشن ژنراتور



DG-1062Z

+ AM/FM/PM/FSKمدوالسیون  + خروجی هم زمان2دارای + 60MHzآربیتاری فانشکن ژنراتور دیجیتالی فرکانس 

+  بیتی14رزولیشن  + TFT WVGA اینچی7صفحه نمایش رنگی + DDSتکنولوژی + 500MS/sسرعت نمونه برداری 

قابلیت پالس ژنراتور+  جهت ذخیره سیگنالUSB Flash و PC جهت اتصال به USBدارای پورت 

159,000,000RIGOL

DG-4062
+ AM/FM/PM/FSKمدوالسیون  + خروجی هم زمان2دارای + 60MHzآربیتاری فانشکن ژنراتور دیجیتالی فرکانس 

+  بیتی14رزولیشن  + TFT WVGA اینچی7صفحه نمایش رنگی + DDSتکنولوژی + 500MS/sسرعت نمونه برداری 
172,000,000RIGOL

DG-4102

 2+  دیجیتالیLCDدارای +  مگاهرتز100 میکرو هرتز تا 1آربیتاری فانکشن ژنراتور سینتی سایزری و قابل برنامه ریزی از 

تولید +  بیتیAM/FM/PM/FSK/ASK/PSK/PWM+14مدوالسیون + DDSتکنولوژی + کانال خروجی همزمان

+  رقمی 7فرکانس متر + 500MS/sسرعت +  حافظه داخلی16MPts+  نوع شکل موج خروجی10+ شکل موج دلخواه 

USB و RS-232 از طریق پورت PCقابل اتصال به + پالس ژنراتور

182,000,000RIGOL

DG-4162

 2+  دیجیتالیLCDدارای +  مگاهرتز160 میکرو هرتز تا 1آربیتاری فانکشن ژنراتور سینتی سایزری و قابل برنامه ریزی از 

تولید +  بیتیAM/FM/PM/FSK/ASK/PSK/PWM+14مدوالسیون + DDSتکنولوژی + کانال خروجی همزمان

+  رقمی 7فرکانس متر + 500MS/sسرعت +  حافظه داخلی16MPts+  نوع شکل موج خروجی10+ شکل موج دلخواه 

USB و RS-232 از طریق پورت PCقابل اتصال به + پالس ژنراتور

232,000,000RIGOL

DG-5251

+  دیجیتالیLCDدارای +  مگاهرتز250 میکرو هرتز تا 1آربیتاری فانکشن ژنراتور سینتی سایزری و قابل برنامه ریزی از 

 نوع 10+ تولید شکل موج دلخواه +  بیتیAM/FM/PM/FSK/ASK/PSK/PWM+14مدوالسیون + DDSتکنولوژی 

قابل اتصال به + پالس ژنراتور + 128Mptsحافظه داخلی + 1GS/sسرعت +  حافظه داخلی16MPts+ شکل موج خروجی

PC از طریق پورت RS-232 و USB

1,150,000,000RIGOL

DG-5352

+  دیجیتالیLCDدارای +  مگاهرتز350 میکرو هرتز تا 1آربیتاری فانکشن ژنراتور سینتی سایزری و قابل برنامه ریزی از 

تولید +  بیتیAM/FM/PM/FSK/ASK/PSK/PWM+14مدوالسیون + DDSتکنولوژی +  خروجی همزمان2دارای 

 + 128Mptsحافظه داخلی + 1GS/sسرعت +  حافظه داخلی16MPts+  نوع شکل موج خروجی10+ شکل موج دلخواه 

USB و RS-232 از طریق پورت PCقابل اتصال به + پالس ژنراتور

RIGOLتماس بگیرید

DSG-815

 و 13dBm+ تا 110dBm- و توان خروجی 100dBc/Hz-دارای نویز فاز + 9KHz~1.5GHz سیگنال ژنراتور RFدیجیتال 

 LAN و USB از طریق پورت PCقابل اتصال به  + AM/FM/Phaseدارای مدوالسیون + 0.5dB>دقت تقویت کننده 

+جهت ثبت مقادیر تولید شده

396,000,000RIGOL

Pulseقابل نصب آپشن  

DSG-830

 و 13dBm+ تا 110dBm- و توان خروجی 100dBc/Hz-دارای نویز فاز + 9KHz~3GHz سیگنال ژنراتور RFدیجیتال 

 LAN و USB از طریق پورت PCقابل اتصال به  + AM/FM/Phaseدارای مدوالسیون + 0.5dB>دقت تقویت کننده 

+جهت ثبت مقادیر تولید شده

760,000,000RIGOL

Pulseقابل نصب آپشن 

DSG-3060

 و 13dBm+ تا 110dBm- و توان خروجی 100dBc/Hz-دارای نویز فاز + 9KHz~6GHz سیگنال ژنراتور RFدیجیتال 

 LAN و USB از طریق پورت PCقابل اتصال به  + AM/FM/Phaseدارای مدوالسیون + 0.5dB>دقت تقویت کننده 

+جهت ثبت مقادیر تولید شده

RIGOLتماس بگیرید

Pulseقابل نصب آپشن 

M-300

اندازه گیری وثبت دمای ایجاد شده قابلیت اندازه+دیتا اکوزیشن یا سیستم جمع آوری دادها 

 ٣٢٠قابلیت ارتقاء تا + دارای برنامه های تعیین ماتریس سیگنال های القایی+ ار سیمهھگیری مقاومت با دو و چ

قابل اتصال به کامپیوتر با پورت +  و ترموکوپلRTDدارای سیستم  +  اینچی۴٫٣دارای صفحه نمایش رنگی + کانال

LAN LXI ،GPIB ،USB Host ،USB  +(Core Device)دارای نرم افزار قدرتمند کامپیوتر جهت تحلیل داده ها 

190,000,000RIGOL

M-301

اندازه گیری وثبت دمای ایجاد شده قابلیت اندازه+دیتا اکوزیشن یا سیستم جمع آوری دادها 

 ٣٢٠قابلیت ارتقاء تا + دارای برنامه های تعیین ماتریس سیگنال های القایی+ ار سیمهھگیری مقاومت با دو و چ

قابل اتصال به کامپیوتر با پورت +  و ترموکوپلRTDدارای سیستم  +  اینچی۴٫٣دارای صفحه نمایش رنگی + کانال

LAN LXI ،GPIB ،USB Host ،USB  +(Core Device)دارای نرم افزار قدرتمند کامپیوتر جهت تحلیل داده ها 

285,000,000RIGOL

M-302

اندازه گیری وثبت دمای ایجاد شده قابلیت اندازه+ کاناله 20دیتا اکوزیشن یا سیستم جمع آوری دادها 

 ٣٢٠قابلیت ارتقاء تا + دارای برنامه های تعیین ماتریس سیگنال های القایی+ ار سیمهھگیری مقاومت با دو و چ

قابل اتصال به کامپیوتر با پورت +  و ترموکوپلRTDدارای سیستم  +  اینچی۴٫٣دارای صفحه نمایش رنگی + کانال

LAN LXI ،GPIB ،USB Host ،USB  +(Core Device)دارای نرم افزار قدرتمند کامپیوتر جهت تحلیل داده ها 

319,000,000RIGOL

DL-3021

آمپر30جریان تا +  ولت١۵٠+  وات٢٠٠قدرت تا +  قابل برنامه ریزی تک کانالهDCبار الکتریکی 

 سانتی متری١٠٫٩ با اندازه TFT LCDدارای 
 115,000,000RIGOL

DL-3021A

آمپر40جریان تا +  ولت١۵٠+  وات٢٠٠قدرت تا +  قابل برنامه ریزی تک کانالهDCبار الکتریکی 

 از طریق پورت PCقابل اتصال به +  سانتی متری١٠٫٩ با اندازه TFT LCDدارای 

L A N . U S B , I/O

210,000,000RIGOL

RFسیگنال ژنراتور 

دیتا الگر

DCبار الکتریکی 



DL-3031
جریان تا+  ولت١۵٠+  وات350قدرت تا +  ریزی تک کانالهھ قابل برنامDCبار الکتریکی 

 سانتی متری١٠٫٩ با اندازه TFT LCD آمپر  دارای 60
265,000,000RIGOL

DL-3031A

جریان تا+  ولت١۵٠+  وات350قدرت تا +  ریزی تک کانالهھ قابل برنامDCبار الکتریکی 

 با پورت PCقابل اتصال به  +  سانتی متری١٠٫٩ با اندازه TFT LCD آمپر  دارای 60

L A N . U S B , I/O

393,500,000RIGOL

APPA 205
تست ولتاژ، آمپر، پیوستگی ,،بارگرافBacklit،دارای True Rmsدیجیت،3 ¾مولتی متر رومیزی با تغذیه برق و باطری،

Store, Recall Function،دیود،مقاومت،فرکانس،خازن،
 35,100,000Appa

APPA 207
تست ولتاژ، آمپر، ,،بارگرافBacklit،دارای True Rmsدیجیت،4 ¾مولتی متر رومیزی با تغذیه برق و باطری،

RS-232 و USB با پورت PC،قابل اتصال به Store, Recall Functionپیوستگی ،دیود،مقاومت،فرکانس،خازن،
 -   Appa

APPA-208B
تست ولتاژ، آمپر، ,،بارگرافBacklit،دارای True Rmsدیجیت،4 ¾مولتی متر رومیزی با تغذیه برق و باطری،

RS-232 و USB با پورت PC،قابل اتصال به Store, Recall Functionپیوستگی ،دیود،مقاومت،فرکانس،خازن،
 53,500,000Appa

DM-3058E

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

قابل اتصال به +  رنگیLCDدارای + AC/DCجریان +  سیم4 سیم و 2اندازه گیری مقاومت به صورت + خازنسنج+ دیود

PC با پورت USB و RS-232

89,500,000RIGOL

DM-3068

+ AD/DCولت + قابلیت اندازه گیری فرکانس%+ 0.0035دقت اندازه گیری + رقمی ½ 6دیجیتال مولتی متر رومیزی 

قابل اتصال به +  رنگیLCDدارای + AC/DCجریان +  سیم4 سیم و 2اندازه گیری مقاومت به صورت + خازنسنج+ دیود

PCبا پورت 

165,000,000RIGOL

 U S B ,L A N ,G P IB , R S -232

SK-6555
 -  Display Hold-،  تست مقاومت ،فرکانس،خازن، دیود و پیوستگی AC/DCمولتی متر جیبی ، اندازه گیری ولتاژ

A u to  P ow e r-o ff
 3,150,000Kiase

APPA 17A
 ،  تست دیود و پیوستگی، میکرو 42M، مقاومت تا AC/DC، اندازه گیری ولتاژPEN TYPE دیجیت3 ¾مولتی متر 

Holdآمپر، 
 -   Appa

APPA 72
 ،فرکانس تا 6.000mF، خازن تا AC/DC، اندازه گیری  ولتاژ TRUE RMS دیجیت ، 3 ¾ مولتی متر دیجیتال 

60MHZ 60 ، مقاومت تاM آمپر،10، جریان تا Hold
 9,600,000Appa

APPA 82
، فرکانس 40mF ، خازن تا 40MHz، مقاومت تا AC/DC دیجیت ،دارای بار گراف، اندازه گیری ولتاژ 3 ¾مولتی متر 

10A، جریان تا Hold، دیود و پیوستگی،40MHZتا 
 12,000,000Appa

APPA 82RH
، خازن تا 40M، مقاومت تا AC/DC، اندازه گیری ولتاژTRUE RMS دیجیت ، دارای  بار گراف ،3 ¾ مولتی متر

40mF 40، فرکانس تاMHZ،دیود و پیوستگی ،Hold 10، جریان تاA
Appa

APPA 106
، 40mF ، خازن تا 40M، مقاومت تا AC/DC، دارای بارگراف، تست ولتاژTRUE RMS دیجیت ، 3 ¾مولتی متر 

، حرارت سنجRPM، نمایش 400MHzفرکانس تا
 24,300,000Appa

APPA 107
 ، دیود، خازن 2G، مقاومتAC/DC، تست ولتاژ20000count،TRUE RMS دیجیت، 4 ½مولتی متر با نمایشگر دوبل 

DATA LOGGER، فرکانس،، حرارت سنج،40mFتا 
-                          Appa

APPA 109 N
، AC/DC،تست ولتاژdata logger، دارای 20000count ،TRUE RMS دیجیت، 4 ½مولتی متر با نمایشگر دوبل

، نرم افزارPC ، دیود، خازن، فرکانس، حرارت سنج، قابلیت ارتباط به 2Gمقاومت
 34,560,000Appa

APPA-503

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

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

نرم افزار + USBهمراه با کابل 

 38,000,000Appa

APPA-505

،دارای هفت Center Zero Bargraph,100000count,دیجیت 5مولتی متر دیتاالگر دار با نمایشگر دوبل

، مقاومت، دیود،خازن،فرکانس ،آمپر،حرارت سنج،محافظ AC/DC،تست ولتاژLVΩ،AC/DC True Rmsحافظه،

نرم افزار + USB، همراه با کابل dB Meterالکترونیکی،

 45,500,000Appa

APPA-507
مولتی کالیبراتور ولتاژ جریان  با قابلیت اندازه گیری ولتاژ و جریان مقاومت دیود و پیوستگی ، فرکانس ، دما ثبت 

TRUE RMSاطالعات دینامیکی و 
 50,750,000Appa

SEW-4136 MO  53,460,000 خاموشی اتوماتیک+ اهم 2000 الی 0میلی اهم متر دیجیتالSew

SEW-4137 MO  53,460,000 خاموشی اتوماتیک+ اهم 2000 الی 0میلی اهم متر دیجیتالSew

SEW-6237 DLRO113,500,000 میکرو اهم متر دیجیتالSew

SK-380048,000,000 میلی اهم متر دیجیتالKiase

SK-7600آمپر مترAC 2,200,000 آمپر200 تاKiase

SK-7602
 ،مقاومت ،خازن،  ،دیود، فر کانس و AC/DC همراه با تست ولتاژTrue RMSآمپر 400 تا ACآمپر متر

پیوستگی
-                          Kiase

SK-7603آمپر مترAC آمپر همراه با تست ولتاژ400 تاAC/DC7,450,000  ،مقاومت ،دیود،خازن، فر کانس و پیوستگیKiase

SK-7625آمپر مترAC آمپر همراه با تست ولتاژ600 تاAC 5,200,000  ،مقاومت ،دیود، پیوستگیKiase

APPA-A2 آمپر 400آمپر متر AC دارای Data Hold و Maximum Hold 2,700,000Appa

APPA 39T  آمپر 1000مبدل AC/DC دارای،Auto Zero 10,500,000Appa

APPA-A3D آمپر 400آمپر متر AC دارای Data Hold تست ولتاژ، AC/DCمقاومت و پیوستگی ، Appa

دیجیتال مولتی متر رومیزی

مولتی متر دستی  

   میکرو و میلی اهم متر

کلمپ آمپر متر انبری 
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APPA-A7Dآمپر مترAC 2000 تا آمپر همراه با تست ولتاژ،مقاومت200 تاΩ دارای، Hold دیود، پیوستگی و،Auto Power-off 9,000,000Appa

APPA-A8آمپر مترAC 2000 تا آمپر همراه با تست ولتاژ،مقاومت200 تاΩ دارای، Hold دیود، پیوستگی و ،Auto Power-off -   Appa

APPA-A9
 ،دیود، پیوستگی و Hold ،دارای 2000Ω تا  ، همراه با تست ولتاژ،مقاومت10000Countآمپر، 400 تا ACآمپر متر

A u to  P ow e r-o ff
 -   Appa

APPA-A10
 Max Hold ,Display آمپر همراه با تست ولتاژ،میلی ولت،خازن،مقاومت، پیوستگی دیود،دارای 600 تا ACآمپر متر 

H o ld ,A u to  Z e ro
 14,580,000Appa

APPA-A6DR
 Max Hold ,Display آمپر همراه با تست ولتاژ،مقاومت، پیوستگی دیود،دارای AC/DC 600آمپر مترهوشمند  

H o ld ,A u to  Z e ro
 22,680,000Appa

APPA-A12R
 Max،دارای True RMS آمپر همراه با تست ولتاژ،میلی ولت،مقاومت، پیوستگی دیود،600 تا AC/DCآمپر متر 

H o ld  ,D is p la y  H o ld ,A u to  Z e ro
 18,900,000Appa

APPA-A16HR
 Peak Hold،دارای True Rms، پیوستگی دیود،40k همراه با تست ولتاژ،مقاومت AC/DC آمپر 1000آمپر متر 

،Auto Power-off،DCA Zero
 25,680,000Appa

APPA-A17
همراه با تست ولتاژ و مقایسه -   دارای رنج میلی آمپر متر جهت اندازه گیری جریان نشتی  + آمپر 100 تا ACآمپر متر

کننده
 31,320,000Appa

APPA-A18+
 آمپر، وات متر ، کسینوس فی متر،هارمونیک تستر ، حرارت سنج ، توالی فازها، همراه با 600 تا True RMS ،AC/DCآمپر متر 

Max Hold ,Display Holdتست ولتاژ ،مقاومت، پیوستگی ، 
 -   Appa

APPA-136      30,250,000Appa

APPA-138F
 آمپر، وات متر ، کسینوس فی متر،هارمونیک تستر ، توالی فازها، همراه با تست ولتاژ 1000 تا True RMS ،AC/DCآمپر متر 

Max Hold ,Display Hold،مقاومت، پیوستگی ، 
 37,250,000Appa

SEW-3800CL آمپر 1000کلمپ آمپر متر AC/DC 16,632,000 مولتی متر دیجیتال+  دیجیتالSew

SEW-3900CL 20,520,000Sew

SEW-3920CL آمپر 1000آمپر متر AC دارای LEAKAGE CURRENT/ Data Hold تست ولتاژ، AC 37,000,000 ، مقاومت و پیوستگیSew

SK-7640آمپر مترAC آمپر همراه با تست ولتاژ2000 تاAC/DC16,000,000  ،مقاومت ،خازن،  ،دیود، پیوستگیKiase

SK-7660
 Display, همراه با تست ولتاژ  ،مقاومت، فر کانس و پیوستگی، دیود، خازن  True RMS آمپر 400 تا AC/DCآمپر متر 

H o ld  ,P e a k  H o ld
 19,500,000Kiase

SK-7661
 Display, ،مقاومت، پیوستگی، دیود،خازن  فر کانس و پیوستگی AC/DC آمپر  همراه با تست ولتاژ 400 تا AC/DCآمپر متر 

H o ld  ,M a x  /M in
 10,250,000Kiase

SK-7708
 ،مقاومت، پیوستگی، دیود، خازن  AC/DC همراه با تست ولتاژ True RMS آمپر 2000 تا AC/DCآمپر متر 

,D is p la y  H o ld ,P e a k  H o ld
 22,150,000Kiase

SK-7718
 ،مقاومت، پیوستگی، دیود، خازن  AC/DC همراه با تست ولتاژ True RMS آمپر 1000 تا AC/DCآمپر متر 

,D is p la y  H o ld ,P e a k  H o ld
 14,500,000Kiase

SK-7719
, Display Hold, ،مقاومت، پیوستگی، دیود،خازن  AC/DC آمپر  همراه با تست ولتاژ 1000 تا AC/DCآمپر متر 

M a x  /M in
 10,250,000Kiase

SK-7820آمپر مترAC 25,000,000 همراه با تست ولتاژ و مقایسه کننده -  دارای رنج میلی آمپر متر جهت اندازه گیری جریان نشتی  + آمپر 100 تاKiase

SK-7830آمپر مترDC 48,600,000 دارای رنج میلی آمپر متر جهت اندازه گیری جریان نشتی+ آمپر 100 تاKiase

SK-821 پروب جریان اسیلوسکوپAC آمپر 100 تا AC:400Hz 22,500,000Kiase

APPA-700Bآر متر دستی دیجیتال با دو نمایشگر مجزا جهت نمایش -سی-الL,C,R,Q,D  1 تا فرکانس KHZ  20,850,000Appa

APPA-701آر متر دستی دیجیتال با دو نمایشگر مجزا جهت نمایش -سی-الL,C,R,Q,D  10 تا فرکانس KHZ  30,000,000Appa

APPA-703
 و قابلیت اتصال KHZ 100 تا فرکانس  L,C,R,Q,Dآر متر دستی دیجیتال با دو نمایشگر مجزا جهت نمایش -سی-ال

TWEEZER SMD و دارای آدابتور و USBبه کامپیوتر با پورت 
 46,000,000Appa

APPA-705آر متر دستی دیجیتال با دو نمایشگر مجزا جهت نمایش -سی-الL,C,R,Q,D  1 تا فرکانس KHZ  20,850,000Appa

SK-3502
 AC,DC/600Vولتاژ + تست پیوستگی + 250/500/1000V+ 2000MΩ//125دیجیتال (میگر)تستر مقاومت عایقی  

 حافظه100دارای 
 32,000,000Kiase

APPA-605
تست  + AC,DC/600Vولتاژ  + 250/500/1000V+ 20000MΩ//125دیجیتال (میگر)تستر مقاومت عایقی دستی 

PI/DAR+  حافظه100دارای +پیوستگی 
 38,340,000Appa

SEW-1800 IN  250/500/1000آنالوگ  (میگر)تستر مقاومت عایقیV+ 400MΩ + ولتاژ + تست پیوستگیAC/600V -   Sew

SEW-1832 IN
+ تستر پیوستگی مولتی رنج  - تستر باطری  -  250/500/1000V+ 400MΩآنالوگ  (میگر)تستر مقاومت عایقی 

AC/600Vولتاژ 
 22,680,000Sew

SEW-1851 IN 250/500/1000دیجیتال    (میگر)تستر مقاومت عایقیV+2000MΩ+ ولتاژ + تست پیوستگیAC/600V 22,680,000Sew

SEW-2801 IN
 اهم ، نمایشگر 500دارای تستر کمتر از    - 250/500/1000V+3000MΩدیجیتال    (میگر)تستر مقاومت عایقی

LCM +بار گراف
 25,500,000Sew

SEW-2803 IN 500/1000/2500/5000دیجیتال    (میگر)تستر مقاومت عایقیV+250GΩ نمایشگر ، LCM + 58,860,000 بار گرافSew

SEW-2804 IN 1000/2500/5000/10000دیجیتال   (میگر)تستر مقاومت عایقیV+500GΩ نمایشگر ،LCM +  67,000,000 بار گرافSew

SEW-4104 IN 1000/2500/5000/10000دیجیتال   (میگر)تستر مقاومت عایقیV+600GΩ نمایشگر ،LCM +  77,200,000 بار گرافSew

SEW-6200 IN 5آنالوگ    (میگر)تستر مقاومت عایقیKV+200GΩ  75,000,000Sew

SEW-6201 IN 2500--آنالوگ    (میگر)تستر مقاومت عایقیV-5000V-10KV+200GΩ  -   Sew

SEW-6210A IN 500/1000/2500/5000دیجیتال   (میگر)تستر مقاومت عایقیV+250GΩ نمایشگر ،  LCM +   90,700,000 بار گرافSew

SEW-6211 AIN 1000/2500/5000/10000دیجیتال    (میگر)تستر مقاومت عایقیV+500GΩ با نمایشگر  LCM+85,000,000 بارگرافSew

LCR METER

میگر
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SEW-6212 AIN
 ولتی، نمایشگر 500  با پله های 1000/2500/5000/10000V+500GΩدیجیتال    (میگر)تستر مقاومت عایقی 

LCM+بارگراف
 101,500,000Sew

SEW-6213 AIN
, PI ولتی،تست 500  با پله های 1000/2500/5000/10000V+500GΩدیجیتال    (میگر)تستر مقاومت عایقی 

بارگراف+LCMنمایشگر 
 125,000,000Sew

SEW-6305 IN
, DARو Pi   ،تست ولتاژ و دارای   1000/2500/5000/10000V+20TΩدیجیتال    (میگر)تستر مقاومت عایقی 

اتصال به کامپیوتر+بارگراف+LCDنمایشگر 
 -   Sew

SEW-6310 IN
, DARو Pi   ،تست ولتاژ و دارای   1000/2500/5000/10000V+20TΩدیجیتال    (میگر)تستر مقاومت عایقی 

اتصال به کامپیوتر+بارگراف+LCDنمایشگر 
 103,680,000Sew

SEW-7015 AIN
, PI- ولتی،تست و 500  با پله های 1000/2500/5000/15000V+1TΩدیجیتال    (میگر)تستر مقاومت عایقی 

اتصال به کامپیوتر+بارگراف+LCMنمایشگر 
 169,500,000Sew

SEW-1820ER   ولت 200+  اهم  2000 ارت تستر  دیجیتال AC 26,460,000  سیم3 الکترود و 2+  ، ثبت موقت اظالعات اندازه گیریSew

SEW-2120ER   ولت 200+  اهم  2000 ارت تستر  دیجیتال AC 26,460,000  سیم4 الکترود و 2+  ، ثبت موقت اظالعات اندازه گیریSew

SEW-4236
پرتابل دیجیتالی با قابلیت اندازه گیری مقاومت مخصوص خاك و مقاومت (ارت تستر)دستگاه تست مقاومت زمین

چاه ارت به روشهای چهار سیمه و قابل اتصال به کامپیوتر بهمراه وسایل استاندارد و نیز نرم افزار
 83,160,000Sew

SEW-8025 LP26,460,000 ارت تستر و لوپSew

MPS-3003D
محافظت شده در برابر اتصال کوتاه و +  آمپر 3 ولت 30 (خطی)دیجیتال منبع تغذیه تک تراکینگ ترانسی 

Overload + دارای کلید +  آمپر1 ولت 5دارای خروجی ثابتStandbyمجهز به نمایشگر ولتاژ و جریان+  خروجی
12,500,000Matrixچین 

MPS-3005D
محافظت شده در برابر اتصال کوتاه و +  آمپر 5 ولت 30 (خطی)دیجیتال منبع تغذیه تک تراکینگ ترانسی 

Overload + دارای کلید +  آمپر1 ولت 5دارای خروجی ثابتStandbyمجهز به نمایشگر ولتاژ و جریان+  خروجی
14,500,000Matrixچین 

MPS-3010L1
محافظت شده در برابر اتصال کوتاه و +  آمپر 10 ولت 30 (خطی)دیجیتال منبع تغذیه تک تراکینگ ترانسی 

Overload + دارای کمترین مقدارRippleمجهز به نمایشگر ولتاژ و جریان+  ولتاژ
31,000,000Matrixچین 

MPS-3020
محافظت شده در برابر اتصال کوتاه و +  آمپر 20 ولت 30 (خطی)دیجیتال منبع تغذیه تک تراکینگ ترانسی 

Overload + دارای کمترین مقدارRippleمجهز به نمایشگر ولتاژ و جریان+  ولتاژ
48,600,000Matrixچین 

MPS-3003LK-3
آمپرمحافظت شده در 3ولت  5خروجی ثابت  + آمپر دیجیتال 3ولت  30منبع تغذیه متغیر سه کاناله دوبل تراکینگ 

 خروجیStandbyدارای کلید + نمایشگر ولتاژ و جریان خروجی+  و اتصال کوتاه Overloadبرابر 
29,000,000Matrixچین 

MPS-3005LK-3
محافظت شده +  آمپر3ولت 5خروجی ثابت  + آمپر دیجیتال 5ولت  30منبع تغذیه متغیر سه کاناله دوبل تراکینگ 

 خروجیStandbyدارای کلید + نمایشگر ولتاژ و جریان خروجی+  و اتصال کوتاه Overloadدر برابر 
32,000,000Matrixچین 

MPS-6005L-2
 و اتصال Overloadمحافظت شده در برابر + آمپر دیجیتال5ولت  60منبع تغذیه متغیر سه کاناله دوبل تراکینگ  

 خروجیStandbyدارای کلید + نمایشگر ولتاژ و جریان خروجی+ کوتاه 
60,480,000Matrixچین 

DP-811

دارای نویز ریپل بسیار +  وات200توان خروجی +  آمپر5 ولت 40 آمپر و 10 ولت 20دیجیتال منبع تغذیه تک کاناله 

+  نمایشگر ولت، آمپر، توان و نمایش شکل موج خروجیOver Load+پایین محافظت شده در برابر اتصال کوتاه و 

Low Ripple Noise <350 µVrms/2mVpp+  اینچی 3.5دارای صفحه نمایش +TFT قابل اتصال به PC جهت 

USB LAN, Digital IO از طریق waveformمانیتورینگ و نمایش  + Delay Timeبرنامه ریزی

120,000,000RIGOL

DP-811A

دارای نویز ریپل بسیار +  وات200توان خروجی +  آمپر5 ولت 40 آمپر و 10 ولت 20دیجیتال منبع تغذیه تک کاناله 

+ نمایشگر ولت، آمپر، توان و نمایش شکل موج خروجی  Over Load+پایین محافظت شده در برابر اتصال کوتاه و 

Low Ripple Noise <350 µVrms/2mVpp+  اینچی 3.5دارای صفحه نمایش +TFT قابل اتصال به PC جهت 

USB LAN, Digital IO از طریق waveformآمپر، مانیتورینگ و نمایش /  و ولتDelay Timeبرنامه ریزی 

164,000,000RIGOL

DP-821

+ میزان ریپل ولتاژ بسیار پایین+ تغذیه خطی+  وات140ماکزیمم توان +  کاناله2دیجیتال منبع تغذیه دوبل تراکینگ 

Low Ripple Noise <350 µVrms/2mVpp + 60+قابلیت افزایش ولتاژ و جریان تاV/10A محافظت 

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

آمپر، مانیتورینگ و نمایش / ، ولتDelay Time جهت برنامه ریزی PC قابل اتصال به TFT اینچی 3.5نمایش 

waveform از طریق USB, LAN, Digital

98,000,000RIGOL

DP-821A

+ میزان ریپل ولتاژ بسیار پایین+ تغذیه خطی+  وات140ماکزیمم توان +  کاناله2دیجیتال منبع تغذیه دوبل تراکینگ 

Low Ripple Noise <350 µVrms/2mVpp + 60+قابلیت افزایش ولتاژ و جریان تاV/10A محافظت 

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

آمپر، مانیتورینگ و نمایش / ، ولتDelay Time جهت برنامه ریزی PC قابل اتصال به TFT اینچی 3.5نمایش 

waveform از طریق USB, LAN, Digital

149,000,000RIGOL

DP-831

+  وات160توان خروجی +  آمپر5 ولت 8دارای خروجی ثابت +  آمپر2 ولت 30 کاناله 3دیجیتال منبع تغذیه دوبل 

نمایشگر ولت، آمپر، توان و   Over Load+دارای نویز ریپل بسیار پایین محافظت شده در برابر اتصال کوتاه و 

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

آمپر، مانیتورینگ/  ، ولتDelay Time جهت برنامه ریزی PCقابل اتصال به +

97,000,000RIGOL

DP-831A

+  وات160توان خروجی +  آمپر5 ولت 8دارای خروجی ثابت +  آمپر2 ولت 30 کاناله 3دیجیتال منبع تغذیه دوبل 

نمایشگر ولت، آمپر، توان و   Over Load+دارای نویز ریپل بسیار پایین محافظت شده در برابر اتصال کوتاه و 

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

, USB از طریق waveformآمپر، مانیتورینگ و نمایش /  ، ولتDelay Time جهت برنامه ریزی PCقابل اتصال به +

L A N , D ig ita l

142,000,000RIGOL

ارت تستر دیجیتال  

منبع تغذیه تک دیجیتال تراکینگ   

منبع تغذیه دوبل دیجیتال تراکینگ

 قابل برنامه ریزیDCمنبع تغذیه 

../Downloads/Instrument/sew/Isulation Tester/6210-6211A IN.tif
../Downloads/Instrument/sew/Earth Tester/1820ER.tif


DP-832

+  وات195توان خروجی +  آمپر3 ولت 5دارای خروجی ثابت +  آمپر3 ولت 30 کاناله 3دیجیتال منبع تغذیه دوبل 

نمایشگر ولت، آمپر، توان و   Over Load+دارای نویز ریپل بسیار پایین محافظت شده در برابر اتصال کوتاه و 

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

+TFT قابل اتصال به PC جهت برنامه ریزی  Delay Timeآمپر، مانیتورینگ و نمایش / و ولتwaveform از طریق 

U S B , L A N , D ig ita l IO

98,000,000RIGOL

DP-832A

+  وات195توان خروجی +  آمپر3 ولت 5دارای خروجی ثابت +  آمپر3 ولت 30 کاناله 3دیجیتال منبع تغذیه دوبل 

نمایشگر ولت، آمپر، توان و   Over Load+دارای نویز ریپل بسیار پایین محافظت شده در برابر اتصال کوتاه و 

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

+TFT قابل اتصال به PC جهت برنامه ریزی  Delay Timeآمپر، مانیتورینگ و نمایش / و ولتwaveform از طریق 

U S B , L A N , D ig ita l IO

142,000,000RIGOL

NDP-4303 آمپر همراه با قابلیت 3 ولت 30منبع تغذیه دیجیتال Remote control  53,460,000Manson

SDP-2603
 PC و قابل برنامه ریزی قابل اتصال به LCD وات سوییچینگ  با نمایشگر 200 آمپر 3.3 ولت DC  60منبع تغذیه 

به همراه کابل و نرم افزار ارتباط به کامپیوتر
 -   Manson

SEW-PD-28 پروب هایولتاژ  جهت نصب به مولتی مترAC 28KV /DC 40KV  8,910,000Sew

SEW-PD-20S  پروب هایولتاژ جهت نصب به اسیلوسکوپAC 28KV /DC 30KV  8,910,000Sew

SEW-PD-40AM  پروب هایولتاژ دارای نمایشگر آنالوگDC 40KV 17,280,000Sew

SEW-230 HD  25,380,000  کیلو ولت36.5فاز متر فشار قویSew

SEW-290 HD   28,620,000  کیلو ولت81.5فاز متر فشار قویSew

SEW-MDP-50K110,000,000 فاز متر فشار قوی دوبلSew

SEW-HS175-3  41,500,000  متر3.82 الی 1.48کیلو ولت بطول  100چوب استیک تلسکوپیSew

SEW-HS175-4  54,000,000  متر5.10 الی 1.53 کیلو ولت بطول 100چوب استیک تلسکوپیSew

SEW-HS175-5 72,000,000  متر6.42 الی 1.58 کیلو ولت بطول  100چوب استیک تلسکوپیSew

SEW-HS175-6 78,500,000  متر7.78 الی 1.63 کیلو ولت بطول  100چوب استیک تلسکوپیSew

SEW-1826 NA تست مدارات  شبکه برقLOOP impedance Tester  0.03… 2000 Ohm / 0...6KV PSC Tester                                                                                                                            5,900,000Sew

SEW-855 PRAC600 ولت،  R.S.T7,398,000 تسترSew

SEW-ST-850600 ولت AC،  R.S.T7,398,000 تسترSew

SEW-185 LCT9,500,000 تستر شبکه آنالوگSew

SEW-181 CB7,700,000 شناسایی کابلها گروهی و پیدا کننده اتصالی یا قطعی کابل برق یا تلفنSew

SEW-165 CB-TG16,750,000 و پیدا کننده اتصالی یا قطعی کابل برق یا تلفن (زوج یاب)تستر شبکه  و شناسایی کابلها گروهیSew

SEW-5500 CB39,500,000 شناسایی کابل و لوله در زیر دیوار و زمین و شناسایی فیوزSew

FLUKE-725دالر 3500 مولتی کالیبراتورFluke

FLUKE-715موجود نیستکالیبراتور ولتاژ و جریان Fluke

SEW-6500 LC26,460,000 کالیبراتور ولتاژ و جریان و لوپ تسترSew

APPA-50750,750,000 مولتی متر و کالیبراتورAppa

APPA-52
- 'Hold ,Maximum Record، K-type' -50°C~1300°C دیجیت، دارای 3 ½ حرارت سنج دو کاناله با نمایشگر 

58°F~1999°F
 12,000,000Appa

APPA-53II
 Holdدیجیت با قابلیت ثبت دیتا  و اتصال به کامپیوتر، دارای 4/ حرارت سنج تک کاناله با نمایشگر چهار

,Maximum Record،J- K-type' -50°C~1300°C' -58°F~1999°F
 21,000,000Appa

APPA-IT-14,900,000 حرارت سنج لیزریAppa

SEW-PM-1514,000,000 پاور مترSew

HANTEK-4032 400سرعت نمونه برداری +  کاناله حافظه دار با پراب 32کارت الجیک آناالیزرMSa/s 40,000,000Hantek

CC-65 پروب جریان اسیلوسکوپAC/DC آمپر 65 تا DC:20KHz 15,000,000Hantek

CC-650 پروب جریان اسیلوسکوپAC/DC آمپر 650 تا DC:400Hz 18,000,000Hantek

HT-8100 8فرکانس   +اسیلوسکوپ (ایزوله)پروب دیفرانسیلیMΩ امپدانس ورودی +  مگاهرتز 100 تاDC 39,000,000Hantek

APPA 113,240,000 مبدل هر نوع مولتی متر به دما سنجAppa

APPA 11H3,240,000 مبدل هر نوع مولتی متر به رطوبت سنجAppa

های ولتاژ-      پروب اندازه گیری 

PHASE SEQUENCE INDICATOR

 شناسایی کابل  

حرارت سنج و مبدل ها

دستگاههای جانبی  

DIGITAL ELECTRICAL NETWORK ANALAYZER

کالیبراتور 

../Downloads/Instrument/MANSON/Manson Cataloge/NDP_4000_Series.pdf
../Downloads/Instrument/MANSON/Manson Cataloge/SDP_Series.pdf
../Downloads/Instrument/sew/High Voltage Products/PD-20S.TIF
../Downloads/Instrument/sew/Other Products/180 CB-190 CBI.tif


APPA 15مبدل مولتی متر APPA17 300 به کلمپ میترA/ AC 3,240,000Appa

SEW-2712EL مولتی تسترRCD/ PSC/LOOP Imedancs 18,500,000Sew

v        جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت.http://www.parselectronic.com تماس حاصل فرمائید021-66724227 مراجعه و یا با شماره های  .

http://www.parselectronic/

