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IPRSw-888 دستگاه پالریزاسیون القایى مدل
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کاربرد: 
مطالعات هیدرولوژى (شناسایى سفره هاى آب) 

شناسایى آلودگى منابع آب و خاك 
مطالعات ژئوتکنیک 
اکتشاف معدن 

رسم نمودار مقاومت ویژه 

Wi-fi مجهز به فناورى

کنترل و داده بردارى از طریق تبلت 

 قابلیت تعریف انواع مختلف آرایه ها 

دستگاه ژئوالکتریک مدل IPRSw-888 دستگاهى 
جهت اندازه گیرى مقاومت ویژه و پالریزاسیون القایى است که 

با استفاده از باالترین تکنولوژى روز دنیا طراحى و ساخته شده است. 
کلیه عملیات داده بردارى و کنترل دستگاه به وسیله یک تبلت که از طریق فناورى 

Wifi با دستگاه در ارتباط است، انجام مى گیرد. روى تبلت نرم افزار قدرتمند IPRSware تعبیه 
شده که قابلیت هاى بسیار زیادى در اختیار کاربر قرار مى دهد. تعریف آرایه هاى مختلف، تنظیم 

جریان خروجى، نمایش منحنى هاى شارژ و دشارژ، محاسبه و نمایش کیفیت داده ها، اندازه گیرى و نمایش مقاومت جریان خروجى، نمایش منحنى هاى شارژ و دشارژ، محاسبه و نمایش کیفیت داده ها، اندازه گیرى و نمایش مقاومت 
تماسى تمامى الکترودها، رسم منحنى مقاومت ویژه، امکان تعریف کابل مولتى الکترود و ... برخى از قابلیت هاى 
اختصاصى این نرم افزار مى باشند. فرستنده دستگاه از توان متوسطى برخوردار بوده و بدون نیاز به ژنراتور برق و 
فقط با استفاده از باترى، کاوش هاى عمیق مقاومت سنجى و کاوش هاى سطحى پالریزاسیون القایى را امکان پذیر 
مى سازد. گیرنده دستگاه داراى سه کانال مجزا بوده که از نظر الکتریکى، کامال از یکدیگر ایزوله هستند. یکى از  
  این کانال ها به اندازه گیرى و نمایش جریان تزریقى و دو کانال دیگر به اندازه گیرى و نمایش پتانسیل اختصاص  
         داده شده اند. کلیه این ویژگى ها، دستگاه IPRSw-888 را جهت برداشت هاى پالریزاسیون القایى و   را جهت برداشت هاى پالریزاسیون القایى و  

           مقاومت الکتریکى در زمره یکى از بهترین انتخاب ها قرار داده است. 

حذف خودکار پتانسیل خودزا 



ولتاژ خروجى: 1200 ولت (±600)  

جریان خروجى: 2000 میلى آمپر 

توان خروجى: 200 وات 

محاسبه و نمایش توان اعمال شده به زمین 

فرستنده  گیرنده 
تعداد کانال ها: 3 عدد 

دقت اندازه گیرى ولتاژ: 300 نانو   ولت 

دقت اندازه گیرى جریان: 300 نانو آمپر 

فیلتر حذف نوفه: 15 هرتز سخت افزارى 

دیجیتایزر: 24 بیت سیگما دلتا 

محافظت اضافه ولتاژ: تا 600± ولت  

حداکثر ولتاژ قابل اندازه گیرى: تا 5± ولت  ولت 

امپدانس ورودى: 20 مگا اهم 

حذف پتانسیل خودزا: 5± ولت (کامال خودکار) 

فیلتر حذف نویز برق شهر: 50 یا 60 هرتز 

قابلیت اندازه گیرى مقاومت تماسى الکترودها 

نرم افزار 
نصب بر روى تبلت یا لپ تاپ 

اجرا بر روى ویندوز 8 و 10

تعریف انواع آرایه ها 

رسم نمودار مقاومت ویژه  

نمایش گرافیکى مقاومت تماسى الکترودها 

نمایش شکل موج جریان ارسالى 

 ( (IP) نمایش شکل منحنى افت

نمایش شکل موج ولتاژها 

 عمومى 
قابلیت عملکرد با هر نوع تبلت 

قابلیت اتصال کابل مولتى الکترود 

پشتیبانى از 255 الکترود به صورت همزمان 

جانمایى فرستنده و گیرنده داخل یک مجموعه 

جعبه ضد گرد و غبار و مقاوم در حمل و نقل 

وزن دستگاه: 8 کیلوگرم 

ابعاد: 16*27*35 سانتیمتر  سانتیمتر 

داراى باترى داخلى قابل شارژ  

قابلیت اتصال باترى خارجى 

تجهیزات همراه: 
کابل اکسترنال باترى 
 جعبه تست
 کیف حمل 
   شارژر   

             
09121025229               

    021-88634954               
021-88638435               

www.ptbi.ir                   
info@ptbi.ir                     

سایر تجهیزات: 
کابل مولتى الکترود، سیم جریان، سیم پتانسیل، الکترود، سیم هاى رابط 
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