استاندارد کلید چیست و چه می گوید؟
مطابق استاندارد  IECجهت اطمینان از عملکرد صحیح و سالم بودن کنتاکتهای اصلی مسیر جریان بریکر و نیز برقراری
اتصال کامل مابین کلمپ های ارتباطی حامل سیم هوایی و ترمینال فشار قوی بریکر نیاز به انجام تست کنتاکت
رزیستانس می باشد.

چه دستگاهی برای این استاندارد مناسب است و چه امکاناتی در اختیار می گذارد؟
دستگاه میکرو اهمتر دیجیتال مدل  MOM200pبا قابلیت های زیر امکان اندازه گیری مقدار مقاومت را برای
تجهیزات مختلف به ارمغان آورده است
رنج اندازه گیری جریان MOM200p :قابلیت تزریق جریان را از  52آمپر تا  522آمپر را دارد که این رنج اندازه
گیری های زیادی را با دقت باال تحت پوشش قرار می دهد.
رنج اندازه گیری مقاومت MOM200p :قابلیت اندازه گیری مقدارمقاومت از  1µΩتا  062mΩرا دارا می باشد .
نمایش نتایج  MOM200p :مقدار مقاومت را هم به صورت میانگین و نیز به صورت مقدار مقاومت در هر ثانیه را ارائه
می دهد که این امکان را به کاربر می دهد منحنی مقاومت تجهیز مورد تست را نیز رسم نماید.
پرینت نتایج MOM200p :این قابلیت را دارد که نتایج را بالفاصله بعد از تست پرینت گرفته و یا نتایج راذخیره و
در زمان دیگر نیز پرینت انجام شود.

امکانات دستگاه  MOM200pموجب تشخیص چه مشکالتی در تجهیزات خواهد شد؟
 MOM200pبا امکاناتی که به کاربر ارائه می دهد ،می تواند مقدار مقاومت تجهیز مورد تست را اندازه گیری و در
صورتی که مقدار مقاومت در رنج استاندارد تعریف شده ،نباشد نسبت به اصالح آن اقدام باید نمود که برای تجهیزات
مختلف بیانگر مشکال ت مختلفی می باشد ضمن اینکه با تشخیص مقدار افزایش مقاومت می توان از اتالف انرژی و
خرابی تجهیز نیز جلوگیری نمود.

با اندازه گیری مقدار مقاومت و بررسی موارد فوق چه نتایجی حاصل خواهد شد؟
 باال بردن دوره عمر مفید تجهیزات
 باال بردن قابلیت اطمینان تجهیزات
 کاهش دفعات تعمیرات اتفاقی تجهیزات
 کم کردن تلفات حرارتی تجهیزات

چرا باید دستگاه  MOM200pرا از سایر نمونه های مشابه انتخاب کرد؟
مواردی که تایید کننده کیفیت و کارایی دستگاه می باشد:
 52 .0سال تولید موفق دستگاه
 .5ایرانی بودن دستگاه که دسترسی راحت به سازنده را فراهم می کند.
 .3فروش باالی دستگاه در سراسر کشور
 .4قیمت و کیفیت مناسب در برابر نمونه خارجی
 .2خدمات پس از فروش
 .6گارانتی یک ساله
 .7ارائه اخرین تغییرات سخت افزاری و نرم افزاری به مشتریان
 .8آموزش رایگان دستگاه در هنگام تحویل
 .9تحویل دستگاه در کمترین زمان ممکن

