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Clamp meters true rms 1000A | AC model MS2015A 

 

 

 

  MS2015A مدلtrue rms 1000A|AC کلمپ متر  مشخصات فنی

  مگا اهم 06اهم تا  066رنج وسیع اندازه گیری مقاومت در بازه کم تر از  -

  میلی فاراد 066نانو تا  06رنج وسیع اندازه گیری ظرفیت خازن در بازه کم تر از  -

   ولت 056میلی ولت تا  06در بازه کم تر از  AC رنج وسیع اندازه گیری ولتاژ متناوب -

   ولت 0666میلی ولت تا  06در بازه کم تر از  DC رنج وسیع اندازه گیری ولتاژ مستقیم -

  انبر توسط و آمپر 0666 تا آمپر  06در بازه کم تر از  AC زه گیری جریان متناوبرنج وسیع اندا -

 کیلو هرتز 06هرتز تا  6رنج وسیع اندازه گیری فرکانس در بازه  -

 ویژگی های این دستگاه:

  رقم 4نمایشگر دیجیتال برای نمایش مقادیر اندازه گیری شده تا  -

  رنج دستی دارای رنج اتوماتیک یا به اصطالح اتو رنج و کلید تنظیم -

  برای ایجاد نور پس زمینه نمایشگر در مکان های تاریک Back Light LED دارای -

  قابلیت اندازه گیری خازن -

 تست اتصال کوتاه توسط بیزر -

 NCV  ولت 006بیشتر از  AC قابلیت شناسایی بدون تماس ولتاژ -

  اندازه گیری جریان متناوب توسط انبر -

  قطعات الکترونیکی مانند دیود و ترانزیستورتست اتصال کوتاه و  -

 Duty Cycle اندازه گیری فرکانس و -

  اندازه گیری فرکانس در هنگام اندازه گیری جریان متناوب -

  بدنه پالستیکی و بسیار خوش دست -

 ولت کتابی قابل تعویض 9باتری  -

 

 

 



Specification Range Accuracy 

    MS2015A MS2015B 

DC Voltage 

60mV/600mV/6V/60V/600V ±(0.7% +3)   

600mV/6.6V/66V/660V   ±(0.5% +3) 

1000V ±(0.8% +2) ±(0.8% +2) 

AC Voltage 

60mV/600mV/6V/60V/600V ±(0.8% +3)   

600mV/6.6V/66V/660V   ±(0.8% +3) 

750V ±(1% +4) ±(1% +4) 

AC Current 
60A/600A/1000A ±(2.0% +6)   

66A/660A/1000A   ±(2.0% +3) 

Resistance 

600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ ±(0.8% +3)   

60MΩ ±(1.2% +3)   

660Ω/6.6kΩ/66kΩ/660kΩ/6.6MΩ   ±(1.0% +3) 

66MΩ   ±(1.5% +3) 

Capacitance 

10nF/100nF/1000nF/10µF/100µF/1000µF/10mF/100

mF 
±(4.0% +5) 

  

6.6nF/66nF/660nF/6.6µF/66µF/660µF/6.6mF/66mF   ±(4.0% +3) 

Frequency (From Clam

p) 
0~ 10KHz ±(1.5% +5) ±(1.5% +5) 

Frequency(AC Voltage) 0~ 10KHz ±(1.5% +5) ±(1.5% +5) 

LogicFrequency 
0~60MHz ±(0.5% +3)   

0~66MHz   ±(0.5% +3) 

Duty Cycle 10%~ 90% ±3.0% ±3.0% 

Temperature(℃) -20℃~ 1000℃   ±(2% +2) 



Temperature(℉) -4℉~ 1832℉   ±(2% +4) 

Feautre       

Display counts 6000 6600 

Jaw Opening   Φ40mm/1.6” Φ40mm/1.6” 

Auto Ranging   √ √ 

Manual Ranging   √ √ 

Auto Power Off   √ √ 

REL Relative measurement √ √ 

Diode 2.7V √ √ 

Continuity Buzzer <50Ω √ √ 

MAX/MIN   √ √ 

Data Hold   √ √ 

Display Backlight   √ √ 

Low Battery Display   √ √ 

Flash Light   √ √ 

True RMS True root mean square measurement √   

NCV Non-contact voltage detector √ √ 

General       

Power Supply 1×9V 6F22 Battery √ √ 

Product Size 

mm 238×92×50 238×92×50 

inch 
9.4”×3.6”×2.0

” 

9.4”×3.6”×2.0

” 

Product Weight 

  340g 340g 

  0.7lb 0.7lb 



Category CAT.III1000V CAT.IV600V CE CE 

 

 

 طالعات محصول بر روی ادرس زیر کلیک کنید:جهت خرید وا

ms2015a-model-ac-1000a-rms-true-meters-http://www.seeanco.com/clamp/ 

http://www.seeanco.com/clamp-meters-true-rms-1000a-ac-model-ms2015a/

