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Pocket Digital Multimeter MS8216 model  

 

 

 

 

 MS8216 جیبی مدل مالتی متر دیجیتالمشخصات فنی 

   Auto Range قابلیت تشخیص رنج خودکار -

   اندازه گیری ظرفیت خازن -

 اندازه گیری فرکانس  -

 تست اتصال کوتاه با استفاده از بیزر  -

 تست قطعات الکترونیک مانند دیود و ترانزیستور  -

  رقم 4با قابلیت نمایش  LCD صفحه نمایش -

 دقیقه  51قابلیت خاموشی خودکار صفحه نمایش بعد  -

 برای نگه داشتن مقدار اندازه گیری شده بعد از جدا کردن پراب HOLD دارای کلید -

  نمایش صفحه روی بر گیری اندازه های کمیت به مربوط اختصاصی های نشانه  نمایش -

   درای باتری قابل تعویض -

 توان مصرفی کم  -

 مگا اهم  40اهم تا  0رنج وسیع اندازه گیری مقاومت در بازه  -

 میکرو فاراد  000نانو تا  4رنج وسیع اندازه گیری ظرفیت خازن در بازه کم تر از  -

   ولت 000ولت تا  0در بازه  AC رنج وسیع اندازه گیری ولتاژ متناوب -

   ولت 000 تا ولت  0در بازه  DC رنج وسیع اندازه گیری ولتاژ مستقیم -

 کیلو هرتز  500هرتز تا  50رنج وسیع اندازه گیری فرکانس در بازه کم تر از  -

 کیس پالستیکی و کیف چرمی -

 ولت ساعتی قابل تعویض  3باتری  0تغذیه توسط  -

 گرم  500وزن  -

 میلی متر 550*60*50ابعاد  -

 

 



Features: 

 Pocket Size and Autoranging 

 4000 Counts Digital LCD Display 

 Tests AC/DC Voltage, Resistance, Capacitance, Frequency and Duty Cycle 

 Diode Check and Continuity Test 

 Data Hold and Relative Measurement 

 Auto Power Off  

Specifications 

 

DCV : 0-400mV±0.5% 4/40-400-600V ±0.7% 

ACV : 0-4-40--400- 600V ±0.8% 

Resistance : 0-400-4k-40k-400k-4M±1.2% 40M ohm ±2.0% 

Capacitance : 4n/40n/400nF/4u/40u/200uF±3.0% 

Frequency : 10/100/1000/10K/100KHz ±2.0% 

Duty cycle : 0.1% - 99.9% ±3.0% 

Audible continuity <40ohm 

Diode Test: 1mV 

Battery 3Vx2,SR44 

Size: 110X 78X 12mm(4.3X3.0X0.47") 

 

Designed to international safety standard IEC1010-1 CAT III 300V, CAT II 600V 

 

Auto Power Off : After 15 minutes 

 

What is in the box: 

 

    MS8216 DMM 

    Carrying bag 

    User manual 

 

 

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