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 تاریخ انتشار

2018 

 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 برند  محصول کشور ژاپن، ابزارهای

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، 
 

http://www.mastech-group.com/
http://www.mastech-group.com/
https://www.seeanshop.com/
http://www.seeanco.com/
http://www.seeanco.com/
http://www.seeanco.ir/
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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. 
 
 

 لیزریترمومتر 

CEM DT8869H 

  CEM DT-8869H درجه مدل 2200دماسنج لیزری 
 

لیزر مادون  تماسی باو غیر  K ، دماسنج تماسی با پراب نوع  DT8869Hدماسنج ترمومتر لیزری
درجه است. در حالت  2200مناسب برای اندازه گیری دما تا  قرمز محصول شرکت سی ای ام

فاصله هدف تا 8869دماسنج ترمومتر  درجه را میتواند اندازه گیری کند. در 1370تماسی تا 
و قابلیت  USB برای دقت بیشتر استفاده میکند . دارای متر ، و دستگاه از دو لیزر 50دستگاه 

 .دارد اتصال به کامپیوتر را
 

  DT8869H مدل صات فنی دستگاه ترمومتر لیزریمشخ
 

 ±1 درجه سانتیگراد با دقت  2200تا  -50اندازه گیری در حالت غیرتماسی )لیزری( : 
 ±1.5 دقت با  درجه سانتی گراد  1370تا K  -50 :ترموکوپل نوع اندازه گیری در حالت تماسی

 )1:50متر ) 50ازه گیری : فاصله دستگاه تا نقطه اند
 ترجهت اندازه گیری دقیق یزرلی نشانگردو 

 آالرم قابل تنطیم
 چراغ پس زمینه نمایشگر

 حافظه مینیمم / ماکزیمم/ متوسط /میانگین مقادیر
 ثبت مقادیر اندازه گیری شده 99حافظه داخلی جهت 
 Emissivity تنظیم ضریب تابش

 ºC/ºF قابلیت انتخاب
 اتصال به کامپیوتر و رسم گراف تغییرات

 عات اتوماتیکنگهدارنده اطال
 USB interfaceنرم افزار و کابل اتصال به کامپیوتر -همراه با کیف حمل

 
 
 

 



 

021-47627010 تلفن تماس:  
 

فنی مهندسی سیانکو گروه  

  

CEM 
 DT 8869H 

 DT8869H جدول مشخصات ترمومتر لیزری 
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