شركت تحقيقات و توسعه صنعتي زانيج
با مسئوليت محدود

شماره ثبت 108410

دارندة پروانة تحقيقات صنعتي به شماره  813192از وزارت صنايع

امكانات جانبي دستگاه ( : ) Optional
اين دستگاه قادر است با استفاده از كانكتور هاي ويژة اي كه در طراحي آن در نظر گرفته
شده است  ،مي تواند امكانات گسترده تري را در اختيار كاربر قرار دهد :

 - 1اتصال صفحة كليد براي وارد نمودن مقدار كاركرد كنتور تحت آزمايش در ابتدا و انتهاي
آزمايش به منظور محاسبة خودكار دقت اندازه گيري كنتور تحت آزمايش و همچنين ثبت
مشخصات پرونده مشترك نظير شمارة سريال كنتور  ،شمارة پرونده و : . . .

 - 2اتصال دستگاه تست كنتور پرتابل به كامپيوتر هاي  PCبراي تبادل اطالعات ذخيره شده در
حافظة ثابت دستگاه و همچنين بكار گيري دستگاه به عنوان يك سايت تست كنتور كامپيوتري
به همراه نرم افزار مخصوص  PWMTS - PC TEST V2.1تحت سيستم عامل Windows
. XP

الزم به توضيح است كه امكانات فوق بصورت سفارشي (  ) Optionalبوده و بصورت استاندارد به همراه دستگاه ارائه نمي گردد .
براي اطالع از مشخصات فني  ،قيمت و اطالعات تكميلي ديگر مي توانيد با اين شركت تماس حاصل فرمائيد .
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