
 راهنمای نحوه قرائت کنتورهای دیجيتالی 
  نوع کنتور نحوه قرائت

  )سمت چپ کنتور(با فشار دادن متوالی کليد مشکی 
، مقدار کارکرد اوج بار با  Rate٢مقدار کارکرد ميان باری با کد 

نمايش داده  Rate٣و مقدارکارکرد کم باری با کد  Rate١کد 
 ميشود 

ثبت) بدون مميز ( د جهت قرائت می بایست هر سه عد
  شود

نحوه قرائت کنتور دیجيتالی َامپی 
AMPYتک فاز   

 

 کنتور بطور اتوماتيک تغيير می کند  LCDمقادیر روی 
، مقدار کارکرد اوج بار با  ١٫٨٫٢ری با کد مقدار کارکرد ميان با

نمايش داده  ١٫٨٫٣و مقدارکارکرد کم باری با کد  ١٫٨٫١ کد
 ميشود

ثبت) بدون مميز ( جهت قرائت می بایست هر سه عدد 
 شود

نحوه قرائت کنتور دیجيتالی ِالستر 
ELSTER تک فاز 

 



  )سمت راست کنتور(با فشار دادن متوالی کليد آبی 
و ١، مقدار کارکرد اوج بار با کد ٢مقدار کارکرد ميان باری با کد 

 نمايش داده ميشود  ٣مقدارکارکرد کم باری با کد 

ثبت ) بدون مميز( جهت قرائت می بایست هر سه عدد 
 شود

 نحوه قرائت کنتور دیجيتالی اکتاریس
 تک فاز

 

 ) سمت راست کنتور( Aبا فشار دادن متوالی کليد آبی 
قدار کارکرد اوج بار با ، م ١٫٨٫٢مقدار کارکرد ميان باری با کد 

نمايش داده  ١٫٨٫٣و مقدارکارکرد کم باری با کد  ١٫٨٫١ کد
 ميشود 

 ثبت شود ) بدون مميز ( جهت قرائت می بايست هر سه عدد 

نحوه قرائت کنتور دیجيتالی افزار آزما 
JAM٢٠٠  



 ) سمت راست کنتور( Aبا فشار دادن متوالی کليد 
 ، مقدار کارکرد اوج بار با کد T٢مقدار کارکرد ميان باری با کد 

Tو مقدارکارکرد کم باری با کد  ١Tنمايش داده ميشود ٣ 
 

 ثبت شود ) بدون مميز ( جهت قرائت می بايست هر سه عدد 

ه قرائت کنتور دیجيتالی افزار آزما نحو
JM١١٠B  

 



 کنتور بطور اتوماتيک تغيير می کند  LCDمقادیر روی 
و ١ ج بار با کد، مقدار کارکرد او ٢مقدار کارکرد ميان باری با کد 

 نمايش داده ميشود  ٣مقدارکارکرد کم باری با کد 

ثبت) بدون مميز ( جهت قرائت می بایست هر سه عدد 
  شود

تک نحوه قرائت کنتور دیجيتالی صاایران
 فاز

 

 کنتور بطور اتوماتيک تغيير می کند  LCDمقادیر روی 
و ١ ، مقدار کارکرد اوج بار با کد ٢مقدار کارکرد ميان باری با کد 

 نمايش داده ميشود  ٣مقدارکارکرد کم باری با کد 

ثبت) بدون مميز ( جهت قرائت می بایست هر سه عدد 
  شود

فاز نحوه قرائت کنتور دیجيتالی تک 
EVAN١٠١٠  

 



 کنتور بطور اتوماتيک تغيير می کند  LCDمقادیر روی 
، مقدار کارکرد اوج بار با  ١٫٨٫٢مقدار کارکرد ميان باری با کد 

نمايش داده  ١٫٨٫٣رکارکرد کم باری با کد و مقدا ١٫٨٫١ کد
 ميشود 

ثبت) بدون مميز ( جهت قرائت می بایست هر سه عدد 
  شود

نحوه قرائت کنتور دیجيتالی اینتچ 
Intech  تک فاز 

 

 کنتور بطور اتوماتيک تغيير می کند  LCDمقادیر روی 
 ، مقدار کارکرد اوج بار با کد P٢مقدار کارکرد ميان باری با کد 

Pو مقدارکارکرد کم باری با کد  ١Pنمايش داده ميشود  ٣ 

ثبت) بدون مميز ( جهت قرائت می بایست هر سه عدد 
  شود

نحوه قرائت کنتور دیجيتالی اکتاریس 
Actaris سه فاز 

 



 کنتور بطور اتوماتيک تغيير می کند  LCDمقادیر روی 
 ، مقدار کارکرد اوج بار با کد r٠٢مقدار کارکرد ميان باری با کد 

rرد کم باری با کد و مقدارکارک ٠١rنمايش داده ميشود  ٠٣ 

ثبت) بدون مميز ( جهت قرائت می بایست هر سه عدد 
  شود

نحوه قرائت کنتور دیجيتالی َامپی 
AMPY  سه فاز 

 
 کنتور بطور اتوماتيک تغيير می کند  LCDادير روی مق

، مقدار کارکرد اوج بار با  ١٫٨٫٢مقدار کارکرد ميان باری با کد 
نمايش داده  ١٫٨٫٣و مقدارکارکرد کم باری با کد  ١٫٨٫١ کد

 ميشود

 ثبت شود ) بدون مميز ( جهت قرائت می بايست هر سه عدد 

نحوه قرائت کنتور ديجيتالی اينتچ 
Intechسه فاز   

 
 


