
نمايش همزمان ولتاژ، جريان و مقاومت 
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دستگاه ژئوالكتريك مدل RS-888q جهت اندازه گيرى 
مقاومت الكتريكى زمين ساخته شده است. در طراحى اين  

دستگاه عالوه بر كيفيت، دقت و قابليت اطمينان، عدم پيچيدگى و 
قيمت تمام شده نيز مدنظر بوده و از تعبيه امكانات غيرضرورى اجتناب شده است. 

پارامترهاى اساسى دستگاه مانند دقت، صحت، مصرف توان و قدرت خروجى فرستنده به صورت 
بهينه در نظر گرفته شده تا داده هايى با حداكثر كيفيت ممكن به دست آيد. براى سهولت جابجايى 

عالوه بر قابليت اتصال باترى خارجى، باترى داخلى نيز جانمايى شده است. پس از هر اندازه گيرى، اطالعات عالوه بر قابليت اتصال باترى خارجى، باترى داخلى نيز جانمايى شده است. پس از هر اندازه گيرى، اطالعات 
مربوط به جريان تزريقى، ولتاژ دريافتى و مقاومت الكتريكى به صورت همزمان به كاربر نمايش داده مى شوند. 
با  ناخواسته  نوفه و سيگنال هاى  انواع  انجام گرفته و همچنين  به صورت كامال خودكار  پتانسيل خودزا  حذف 
استفاده از فيلترهاى مختلف سخت افزارى و نرم افزارى حذف مى گردند. كيفيت داده ها نيز، با سيستم هاى تعبيه 
شده اندازه گيرى و نمايش داده مى شوند. اين مهم كمك مى كند تا كاربر در همان لحظه از صحت و دقت داده ها  
اطمينان حاصل نموده و جهت ذخيره سازى و يا تكرار برداشت تصميم گيرى نمايد. با توجه به اين پارامترها به    

ويژه نمايش كيفيت داده ها، دستگاه RS-888q گزينه اى مناسب و قابل اطمينان جهت مطالعات                
                             ژئوالكتريك مى باشد. مى باشد. 

نمايش كيفيت داده ها 

RS-888q دستگاه ژئوالكتريك مدل

سهولت عملكرد و كاربرى آسان 

باترى داخلى قابل شارژ 

كاربرد: 
مطالعات هيدرولوژى (شناسايى سفره هاى آب) 

شناسايى آلودگى منابع آب و خاك 
مطالعات ژئوتكنيك 

اكتشاف معدن 

حذف خودكار پتانسيل خودزا 

پيشگام تجهيزبنيان 



                                                        عمومى 
جعبه ضد گرد و غبار و مقاوم در حمل و نقل 

جانمايى فرستنده و گيرنده داخل يك مجموعه 

داراى باترى داخلى قابل شارژ  

قابليت اتصال باترى خارجى 

دوام باترى داخلى: 2 الى 4 روز 

وزن دستگاه: 7/8 كيلوگرم  كيلوگرم 

ابعاد: 16*27*35 سانتيمتر 

 ولتاژ خروجى: 400 ولت       

شدت جريان خروجى: 1000 ميلى آمپر      

توان خروجى: 100 وات      

محافظت در برابر اتصال كوتاه و اضافه توان 

                       فرستنده 

                       گيرنده 
دقت اندازه گيرى ولتاژ: 300 نانو ولت(تئورى) 

دقت اندازه گيرى جريان: 300 نانو آمپر(تئورى) 

فيلتر حذف نويز: 15 هرتز سخت افزارى 

كاهش نويز: ميانگين گيرى نرم افزارى 

ديجيتايزر:24 بيت سيگما دلتا 

محافظت اضافه ولتاژ: تا 500± ولت ولت 

ولتاژ قابل اندازه گيرى: تا 5± ولت 

امپدانس ورودى:20 مگا اهم 

حذف پتانسيل خودزا: 3± ولت (كامال خودكار) 
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تجهيزات همراه:
كابل اكسترنال باترى  

جعبه تست 
 كيف حمل 

شارژر 
ساير تجهيزات: 

كابل مولتى الكترود، سيم جريان، سيم پتانسيل، الكترود، سيم هاى رابط 

مشخصات 

RS-888q 
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