
CÁC PHÉP ĐO
• Đo TRMS điện áp AC, DC .
• Đo TRMS dòng điện AC, DC.
• Đo tụ điện.

• Đo điện trở.
• Kiểm tra đi ốt.
• Đo tần số nguồn chính.
• Đo tần số tín hiệu số.
• Đo thông mạch ( có âm 

thanh báo).
• Đo điện dẫn.
• Đo nhiệt độ.

ỨNG DỤNG:
• Kiểm tra, thử nghiệm điện cao áp trong 

công nghiệp.
• Phát hiện lỗi, sự cố trong hệ thống điện 

cao áp.
• Sửa chữa, bảo dưỡng.
• Kiểm tra thử nghiệm thiết bị công nghiệp 
nặng.

MD 9060 TRMS, 500.000 counts LCD, 
100 kHz Voltage Bandwidth Heavy Duty 
Industrial Multimeter

MD 9060 là một trong những vạn năng kế số có độ chính xác và độ phân giải cao với dải 
đo rộng . Metrel MD 9060 được tích hợp  VFD đặc trưng giúp nó có khả năng  trả kết quả 
chính xác , phù hợp với tần số. Màn hình LCD lớn , hai dòng, 500.000 counts , truyền và 
nhận dữ liệu nhanh chóng, CAT IV / 1000 V, đo TRMS điện áp và dòng điện, đo điện dẫn , 
vận hành dễ dàng bằng một tay.   MD 9060 có nhiều tính năng đặc trưng,  data hold, bộ 
nhớ, min / max, trung bình, vi phân, đỉnh, đỉnh / đỉnh với thời gian phản hồi nhanh chóng 
1 ms, tự động tắt, lọc tần số, hàm reset và relative .
MD 9060 là lựa chọn lý tưởng cho các phép đo đòi hỏi yêu cầu cao trong  công nghiệp, 
phòng thí nghiệm hay công việc sửa chữa và bảo dưỡng hằng ngày

TÍNH NĂNG CHÍNH
• TRMS:  đọc chính xác tín hiệu Sin và không Sin.

• VFD: cho kết quả đúng, chính xác và phù hợp với tần số.
• Dải tự động:  có thể chuyển đổi chế độ chọn dải tự động hoặc bằng tay.
• Đo nhiệt độ: đo T1, T2 và T1 + T2 
• Cảnh báo: cảnh báo kết nối đầu đo không đúng.
• Relative zero mode: so sánh các tín hiệu với nhau và loại bỏ nhiễu.
• MAX/MIN/AVG: ghi lại các giá trị lớn nhất, nhỏ nhất và trung bình.
• Data Hold: cho phép xem lại.
• Peak Hold: Crest (instantaneous peak) capture mode.
• PC Link: kết quả đo có thể tải qua máy tính bằng phần mềm optional PC 
• An toàn: CAT IV / 1000 V overvoltage protection.
• Backlight: màn hình LCD lớn 4 digits 500.000 counts với ánh sáng nền giúp làm 

việc được trong môi trường tối. 
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Note!	Photographs	in	this	catalogue	may	slightly	differ			
from	the	instruments	at	the	time	of	delivery.	
Subject	to	technical	change	without	notice.

Thông tin đặt hàng
Standard set                                        MD 9060

• Vạn năng kế số MD 9060 với bao đeo.
• Đầu đo với cảm biến, 2 pcs
• Cảm biến nhiệt độ, type K
• Pin 9  
• Hướng dẫn sử dụng
• Bảo hành

Thông số kỹ thuật
Đại lượng Dải Độ chính xác

TRMS điện áp AC và AC
+DC (20 Hz ~ 40 kHz)

500.00	mV…1000.0	V
From	±(0.45%	of	reading	+	40	digits)	
to	±(4.0%	of	reading	+	40	digits)

Điện áp DC 500.00	mV…1000.0	V
From	±(0.02%	of	reading	+	2	digits)	
to	±(0.15%	of	reading	+	2	digits)

Điện áp AC 
(20 Hz ~ 100 kHz)

500.00	mV…1000.0	V
From	±(0.3%	of	reading	+	20	digits)	
to	±(4.0%	of	reading	+	40	digits)

Dòng DC 500.00	µA…10.000	A
From	±(0.15%	of	reading	+	20	digits)	
to	±(0.5%	of	reading	+	20	digits)

TRMS dòng AC vàAC+DC 
(40 Hz ~ 100 kHz)               

600.0	 µA…10.00	
A

From	±(0.5%	of	reading	+	50	digits)	
to	±(5.0%	of	reading	+	50	digits)

Kiểm tra đi ốt
2.0000	V ±(1.0%	of	reading	+	1	digit)

Open-circuit	voltage	<	3.5	V	DC,	Test	current	0.4	mA

Điện trở 500.00	Ω…	50.000	MΩ From	±(0.07%	of	reading	+	10	digits)	
to	±(2.0%	of	reading	+	6	digits)

Điện dẫn 99.99	nS ±(2.0%	of	reading	+	10	digits)

Tụ điện 50.00	nF…25.00	mF
From	±(0.8%	of	reading	+	3	digits)	
to	±(6.5%	of	reading	+	5	digits)

Nhiệt độ -50.0	°C…1000.0	°C ±(0.3%	of	reading	+	1.5	°C)

-58.0	°F…1832.0	°F ±(0.3%	of	reading	+	3.0	°F)

Thay đổi tần số AC 5	Hz…440	Hz
From	±(2.0%	of	reading	+	50	digits)	
to	±(6.0%	of	reading	+	80	digits)

Tần số của thiết bị số
5.000	Hz…1.0000	MHz ±(0.002%	of	reading	+	4	digits)

Tần số chính 10	Hz…200	kHz ±(0.02%	of	reading	+	4	digits)

Nguồn cấp 9V	battery	(NEDA1604G,	JIS006P,	or	IEC6F22)

Quá áp CAT	IV	/	1000	V

Kích thước 208	x	103	x	64.5	mm

Khối lượng 635	g
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