
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 
  
 
 
 
  

 

Lutron DM-9027T multimeter, true RMS 
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 فروشگاه اینترنتی سیان شاپ
 گیری و ابزار دقیق  ارائه دهنده تجهیزات اندازه 

www.seeanshop.com 
 

 
در این فروشگاه امکان خرید انواع ابزارهای اندازه گیری و 

 تجهیزات ابزاردقیق با برندهای مختلف همچون تجهیزات
KYORITSU و HIOKI  محصول کشور ژاپن، ابزارهای برند

FLUKE و HANNA محصول کشور آمریکا، ابزارهای 
TESTO محصول کشور آلمان، تجهیزات KIMO  محصول

 LUTRON کشور فرانسه و همچنین تجهیزات صنعتی
 و ... وجود دارد.محصول کشور تایوان 

 شرکت فنی مهندسی سیانکو
 051-37133896 و  021-47627010 تلفن تماس: 

 www.seeanco.com & seeanco.ir 
 برج گلدیس میدان صادقیه، تهران،

 خیابان صاحب الزمان نبش صاحب الزمان هشت  مشهد، 
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Main Inside Heading 
 
Secondary Heading 

The purpose of a catalog is to sell products or services to a targeted 
audience, or to advertise upcoming classes or events. Catalogs can be 
a great way to market your products or services, and also build your 
organization’s identity. 
 
Secondary Heading 

First, determine the audience of the catalog. This could be anyone 
who might benefit from the products or services it contains. Next, 
establish how much time and money you can spend on your catalog. 
These factors will help determine the length of the catalog and how 
frequently you publish it.  
Also consider how you want to print your catalog. You can print it on 
a desktop printer, at a copy shop, or at a commercial printing service. 
Before you print your catalog, consider how you will bind your pages. 
The number of pages, how the reader will use it, and whether you 
mail it will help you determine the type of binding. For example, if 
you have only a few pages and your catalog is meant to be held, you 
might consider folding the pages and stapling the spine. Larger 
catalogs that are meant to be folded flat work best with a plastic 
binding with punched holes, while larger publications. 
 
 

 مولتی متر

 Lutron DM-9027T 
 

 LUTRON DM-9027T مدل لوترون TRUE RMS تالیجید متر یمولت
کاربردی  ، مولتی متر یک ابزار بسیار LUTRON DM-9027T مولتی متر دیجیتال لوترون مدل

میت به واسطه آن ، ک در زمینه برق و الکترونیک می باشد که تکنسین های برق و الکترونیک
اندازه گیری می نمایند . درمدل  های الکتریکی شامل ولتاژ ، جریان و مقاومت الکتریکی را

  ، تست قطعات الکترونیکی ماننداتصال کوتاه  های جدید مولتی متر،امکاناتی مانند تست
 . ه استترانزیستور و دیود و اندازه گیری دما اضافه شد

 LUTRON DM-9027T تالیجید متر یمولتمشخصات فنی  جدول
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 عملکرد الکتریکی
 DCولتاژ 

200 mV / 2 V/ 20 V/ 200 V / 600 V   محدوده اندازه گیری 
0.01 mV / 0.1 mV /1 mV /10 mV / 0.1 V وضوح 
± (0.1%+2d)-200mV. 
± (0.2%+2d)-2V,20V,200V,600V.  

 دقت

10 M ohm. امپدانس ورودی 
500 DCV, 350 ACV, 15 seconds - 200mV range 
600 DCV, 600 ACV - others. 

 آورلود

 ACولتاژ 
200 mV/2/20/200/600 V  محدوده اندازه گیری 
0.01 mV/0.1 m/1 m/10 m/0.1 V وضوح 
± (0.8%+10d) -200mV,2V,20V,200V,600V 
* spec. are tested under 50/60 Hz. 

 دقت

10 M ohm. امپدانس ورودی 
500 DCV, 350 ACV, 15 seconds - 200mV range. 
600 DCV, 600 ACV - others. 

 آوورلود

 AC  (TURE RMS*)جریان 
200u/2m/20m/200m/10A  محدوده اندازه گیری 
10n/100n/1u/10u/1mA وضوح 
± (0.8%+10d) -200uA,2mA,20mA,200mA 
± (2%+10d) -10A 
* spec. are tested under 50/60 Hz. 

 دقت

200u/2m/20m/200mA  
range :0.5A fuse protection 

 آورلود

10 A range : 
Max. 10A ( no fuse ). 

 DCجریان 
200u/2m/20m/200m/10A  محدوده اندازه گیری 
10n/100n/1u/10u/1mA وضوح 
± (0.5%+5d) -200uA,2mA,20mA 
± (0.8%+10d) -200mA 
± (2%+5d) -10A 

 دقت

200u/2m/20m/200mA range : 
0.5A fuse protection 
10 A range : 
Max. 10A ( no fuse ). 

 آورلود
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 DCجریان 

200u/2m/20m/200m/10A  محدوده اندازه گیری 
10n/100n/1u/10u/1mA وضوح 
± (0.5%+5d) -200uA,2mA,20mA 
± (0.8%+10d) -200mA 
± (2%+5d) -10A 

 دقت

200u/2m/20m/200mA range : 
0.5A fuse protection 
10 A range : 
Max. 10A ( no fuse ). 

 آور لود

 
 مقاومت

200/2k/20k/200k/2M/20M ohm  محدوده اندازه گیری 
0.01/0.1/1/10/100/1k ohm وضوح 
± (0.5%+5d) -200 ohm 
± (0.3%+5d) -2k,20k,200k,2 M ohm 
± (0.8%+3d) -20 M ohm. 

 دقت

400 DCV, 350 ACV. آور لود 

 
 تست دیود و ترانزیستور

Approx. forward voltage(VF),  محدوده اندازه گیری 
good/defect test. وضوح 

0.1mV. دقت 

0-1000 hFE, NPN/PNP. آور لود 
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 شرکت فنی مهندسی سیانکو

-051_47627010-021تلفن تماس: 

37137305 
 www.seeanco.com 

 ج گلدیستهران،میدان صادقیه،بر

مشهد،خیابان صاحب الزمان نبش صاحب  

 الزمان هشت 
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 نمایش صفحه3-1
 ON/OFF کلید 3-2
 HOLD کلید 3-3
 چرخشی سلکتوری کلید 3-4
 DCV محدوده 3-5
 ACV محدوده 3-6
 ACA محدوده 3-7
 DCA محدوده 3-8
 OHM محدوده 3-9

 hFE دودهمح 3-10
 باطری درپوش 3-11

 
3-a مقاومت،ولتاژ،دیود ترمینال ورودی 
3-b 200 ترمینال ورودی mA 
3-c 10 ترمینال ورودیA 
3-d ترانزیستور ترمینال ورودی hFE 

  
 روش اندازه گیری 

 
بر روی کمیت  مورد ر موجود در بخش ها قبلی سکتور انتخاب حالت را یجهت اندازه گیری مقاد

ر قرار دهید . دقت کنید در هنگام اندازه گیری ها پراب های  اندازه گیری را به کانکتور مربوط نظ
 به خود آن پارامتر متصل کنید.

 
و موقعیت صحیح سکتور و پراب ها به جدول صفحه بعد  اندازه گیری  اطالع از نحوه  جهت

 مراجعه کنید
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  HOLDکلید
ا می ماند تثابت باقی بر روی صفحه نمایش کلید داده اندازه گیری شده  در هنگام استفاده از این 

 کاربر  داده را یادداشت کند
  
 


