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متر لیزری ١٠٠ متری مدل  HT-100ساخت کمپانی 

m٠٫٠~١٠٠۵ :چین‐بازه اندازه گیریHTI 

‐دقت اندازه گیری: ١٫۵±mm‐واحد نمایش: 

CLASS II   620~670mm,  :نوع لیزر‐m/in/ft

1mW>‐قابلیت محاسبه مساحت و حجم‐قابلیت 

محاسبه جمع و تفریق‐قابلیت اندازه گیری مینیمم 

و ماکسیمم‐قطر نقطه لیزر: ۴٠/mm٨‐ضد آب و 

ضد گرد و غبار‐قابلیت ذخیره سازی ٢٠ داده‐دمای 

کاربردی: ٠ – ۴٠℃‐طول عمر باتری: ۵٠٠٠ ساعت

‐زمان خاموشی خودکار لیزر: ٧٠ ثانیه

‐زمان خاموشی خودکار دستگاه: ١٠ دقیقه

کد 04-0024متر لیزري 100 متري  SW-100/SNDWAY

متر لیزری دیجیتال مدل  SW-Q200ساخت کمپانی 

 SNDWAYچین

 محدوده اندازه گیری تا ١٠٠ متر

خطای     (دق  ت  )اندازه گیری٢ ± میلی متر

Class 2 :     نوع لیزر

عملکرد در دمای ٠ تا ۴٠ درجه سانتی گراد

ذخیره سازی ١٠٠ اندازه گیری آخر

چراغ صفحه نمایش برای استفاده در تاریکی

ابعاد کوچک و وزن سبک

کارکرد با دو عدد باتری نیم قلمی  AAA 1.5ولت

خاموشی خودکار لیزر بعد از٣٠ ثانیه

خاموشی خودکار دستگاه بعد از ٣٠٠ ثانیه

صفحه نمایشگر سیاه و سفید

متر لیزری مدل  SW-60ساخت کمپانی 

 SNDWAYچین

 محدوده اندازه گیری تا ۶٠ متر

خطای     (دق  ت  )اندازه گیری٢ ± میلی متر

Class 2 :     نوع لیزر

عملکرد در دمای ٠ تا ۴٠ درجه سانتی گراد

ذخیره سازی ١٠٠ اندازه گیری آخر

چراغ صفحه نمایش برای استفاده در تاریکی

ابعاد کوچک و وزن سبک

کارکرد با دو عدد باتری نیم قلمی  AAA 1.5ولت

خاموشی خودکار لیزر بعد از٣٠ ثانیه

خاموشی خودکار دستگاه بعد از ٣٠٠ ثانیه

صفحه نمایشگر سیاه و سفید

کد 05-0024متر لیزري 80 متري  SW-80/SNDWAY

متر لیزری مدل  SW-80ساخت کمپانی 

 SNDWAYچین

محدوده اندازه گیری تا ٨٠ متر

خطای     (دق  ت)   اندازه گیری ٢ ± میلی متر

Class 2 :     نوع لیزر

عملکرد در دمای ٠ تا ۴٠ درجه سانتی گراد

ذخیره سازی ١٠٠ اندازه گیری آخر

چراغ صفحه نمایش برای استفاده در تاریکی

ابعاد کوچک و وزن سبک

کارکرد با دو عدد باتری نیم قلمی  AAA 1.5ولت

خاموشی خودکار لیزر بعد از٣٠ ثانیه

خاموشی خودکار دستگاه بعد از ٣٠٠ ثانیه

صفحه نمایشگر سیاه و سفید

کد 02-0024متر لیزري 60 متري  SW-60/SNDWAY

ُترکمتر) مدل  TQ-8800ساخت  گشتاور سنج (

کمپانی  Lutronتایوان‐پراب جدا

Kg-cm١۵ ‐قابلیت اندازه گیری گشتاور :٠ –

kg-cm / Lb-inch/ newton- :واحد اندازه گیری‐

cm‐قابلیت اندازه گیری مقدار پیک

– دارای حافظه مینیمم و ماکسیمم و نگه دارنده 

ماکسیمم و هلد اطالعات

– کم یا زیاد کردن دقت اندازه گیری

– کم و زیاد کردن سرعت نمونه گیری

RS 232 اتصال به کامپیوتر از طریق رابط –

‐دارای نمایشگر  LCDبسیار بزرگ

‐دارای قابلیت خاموش شدن خودکار

‐دارای نشانگر ضعیف بودن باتری

Lutron TQ-8803  ُترکمتر مدل گشتاور سنج 

ساخت کمپانی  Lutronتایوان

kgf-cm / 868ibf-inch بازه اندازه گیری:  ١٠٠٠‐

/9810newton-cm

Kgf-cm, lbf-in, lbf-ft, N- :  واحد اندازه گیری-

cm, N-m

 –حجم اندازه گیری: ٣/٨ اینچ مربع (٩٫۵٣ میلی 

متر مربع)

‐دارای صفحه نمایش   LCDبا نور پس زمینه

‐مدار میکرو کامپیوتر، کارایی باال

– خاموش شدن خودکار

‐ابعاد: ۴۵٠*۵۵*٣٧ میلی متر

کد 03-0024گشتاور سنج (تُرکمتر) Lutron/TQ-8800(تُرکمتر) کد 06-0024گشتاور سنج Lutron/TQ-8803
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