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  BENETECH GM3125 مدل بنتک قیمت ارزان ولت 5000 میگر | عایق تستر

  

 هاي ویژگی داراي که میباشد کابل عایق تستر یک BENETECH GM3125 مدل بنتک تقیم ارزان ولت 5000 میگر | عایق تستر

 500 از ولتاژ تنظیم قابلیت دستگاه این پایه و مهم هاي ویژگی از. میباشد خود مختلف برندهاي بین در اي حرفه دستگاه یک به شبیه نسبتا

 را 0٫1 وضوح و ولت 600 تا 30 از AC/DC تست ، %5 دقت ، مختلف ولتاژهاي در اهم گیگا 1000 تا 0 از تست بازه و ، ولت 5000 تا ولت

 و  BENETECH GM3125 مدل بنتک قیمت ارزان ولت 5000 میگر | عایق تستر مشاهده براي میتوانید عزیز هموطنان. برد نام میتوان

 از بیشتر اطالعات دریافت براي. شوید مند بهره ، تخفیف جمله از ویژه مزایاي از و بگیرید تماس ما فروش بخش با مشابه محصوالت همچنین

  .کنید مراجعه دستگاه فنی مشخصات و بررسی و نقد بخش در صفحه انتهاي به دستگاه فنی مشخصات

  

 مستقیم صورت به و بوده چین بنتک کمپانی ساخت BENETECH GM3125 مدل بنتک قیمت ارزان ولت 5000 میگر | عایق تستر

 قیمتی با همراه ، شاپ سیان فروشگاه ، سیانکو مهندسی فنی شرکت توسط فروش از پس خدمات سال سه و تعویض گارانتی یکسال با همراه

  .میشود عرضه عزیز هموطنان براي مناسب بسیار
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BENETECH GM3125 

  

    Rated Voltage：500V/1000V/2500V/5000V 

    TestingRange：500V:0.0~999MΩ； 

    1000V:0.0~1.99GΩ；2500V:0.0~99.9GΩ 

   ；5000V:0.0~1000GΩ 

    Accuracy：±5%rdg±5%dgt 

    DC/AC Testing：30~600V 

    Resolution：1٫0V 

    Overload Protection：AC 1200V/10 

    Withstand Voltage：AC8320V/5 

    Insulation Resistance：1000MΩ/DC1000V 

    Line Probe 

    Short Circuit Current：1٫4mA 

  

  

  

    


