
  امریکا GENERAL TOOLSلیست قیمت محصوالت                   
 قیمت مدل شرح کاال ردیف

 x 240 pixels 320رزولیشن:  اینچ        LCD 4/2صفحه نمایش   :ویدیوبورسکوپ 1

 درجه 60زاویه نمایش تصویر:            میلی متر 9/4 قطر پراب:       متر       1طول پراب: 

 

DCS1100 

 

34.500.000 

 x 240 pixels 320رزولیشن:  اینچ        LCD 7/2صفحه نمایش   :ویدیوبورسکوپ 2

 IP67دارای استاندارد             میلی متر 9 قطر پراب:         متر      6/0طول پراب: 

 

DCS950 

 

8.500.000 

 های اندرویدی ودستگاهآیفون  -های آیپد دستگاه به WiFiاتصال از طریق  :ویدیوبورسکوپ 3

 متر               6/0طول پراب:  -متر 18دامنه وایرلس تا  - x 480 pixels 640: تصویر رزولیشن

 

DCiS1 

 

15.000.000 

 C° 300 ~ 20-رنج دما:        x 240 pixels 320 تصویر رزولیشن :ترموویژن 4
 درجه حرارت محیط، رطوبت، فاصله، تشعشعقابلیت اندازه گیری:      C±2°: اندازه گیری دقت

 2GBدارای حافظه  -اینچی LCD 5/3صفحه نمایش      سانتی متر10حداقل فاصله کانونی: 

 

GTi30 

 

125.000.000 

 C° 600 ~ 20-رنج دما:        x 240 pixels 320 تصویر رزولیشن :ترموویژن 5
 درجه حرارت محیط، رطوبت، فاصله، تشعشعقابلیت اندازه گیری:      C±2°: اندازه گیری دقت

 2GBدارای حافظه  -اینچی LCD 5/3صفحه نمایش      سانتی متر10حداقل فاصله کانونی: 

 

GTi30-600 

 

165.000.000 

 C° 1000 ~ 20-رنج دما:        x 240 pixels 320 تصویر رزولیشن :ترموویژن 6

 ، درجه حرارت محیط، رطوبت، فاصلهتشعشعقابلیت اندازه گیری:      C±2°: اندازه گیری دقت

 2GBدارای حافظه  -اینچی LCD 5/3صفحه نمایش      سانتی متر10حداقل فاصله کانونی: 

 

GTi30-1000 

 

185.000.000 

 C° 300 ~ 20-رنج دما:        x 240 pixels 320 تصویر رزولیشن :ترموویژن 7
 ، درجه حرارت محیط، رطوبت، فاصلهتشعشعقابلیت اندازه گیری:      C±2: اندازه گیری دقت

 2GBدارای حافظه  -اینچی LCD 5/3صفحه نمایش        سانتی متر10حداقل فاصله کانونی: 

 

GTi10 

 

95.000.000 

 C ~ 2400 °C° 200رنج دما:                     100:1نسبت فاصله : ترمومتر لیزری 8
 اینچ 1/2صفحه نمایش  K :-64° to 1400°Cرنج اندازه گیری تیپ  2±%: اندازه گیری دقت

IRT5000 25.000.000 

فلزی دارای بدنه  -اندازه گیری غلظت قند نوشیدنی ها و مواد غذایی متر)انکسارسنج(:رفرکتو 9

  Brix 1:  دقت – to 90 Brix 58: رنج اندازه گیری - یونسصفحه نمایش کالیبرا –

REF106 3.000.000 

شوری، وزن ، اندازه گیری غلظت قند نوشیدنی ها و مواد غذایی متر)انکسارسنج(:رفرکتو 10

صفحه نمایش –فلزی دارای بدنه  -مایعات صنعتی  (RI)، ضریب شکست(SG)مخصوص 

 Brix 1: اندازه گیری دقت-to 90 Brix 58   : رنج اندازه گیری - یونسکالیبرا

 

REF107 

 

3.000.000 

 آب دریا و آب نمک (SG)اندازه گیری شوری و وزن مخصوص  ومتر)انکسارسنج(:رفرکت 11

  to 10% 0: رنج اندازه گیری -یونسصفحه نمایش کالیبرا –فلزی دارای بدنه  -

, 1 to 1.07 SG    -0.001 ,%0.1: اندازه گیری دقت SG 

 

REF211ATC 

 

3.000.000 



 (RI)و ضریب شکست  (SG)اندازه گیری وزن مخصوص  رفرکترومتر)انکسارسنج(: 12

  -یونسصفحه نمایش کالیبرا –فلزی دارای بدنه  -پروتئین، ادرار، سرم خون، پالسما و آلبومین

 SG-0.0025 0.002دقت: -to 1.36 RI- 1 to 1.05 SG 1.3: رنج اندازه گیری

RI 

 

REF312ATC 

 

3.000.000 

دارای بدنه  - از مایعات صنعتی (RI)اندازه گیری ضریب شکست  رفرکترومتر)انکسارسنج(: 13

 RI 0.2دقت:-to 1.3840 RI 1.333رنج اندازه گیری:-یونسصفحه نمایش کالیبرا –فلزی

 

REF500COT 
 

3.000.000 

صفحه  -بدنه استیل - in./0.02mm 0.001± اندازه گیری: دقت: 15cmکولیس دیجیتال 14

اندازه گیری  -اندازه گیری در اینچ کسری، اینچ اعشاری یا میلی متر -نمایش دیجیتال سه حالته

 خاموش شدن خودکار - یخارج داخلی،

 

147 

 

1.200.000 

صفحه  -بدنه استیل - in./0.02mm 0.001± اندازه گیری: دقت: 20cmکولیس دیجیتال 15

اندازه گیری  -میلی متراندازه گیری در اینچ کسری، اینچ اعشاری یا  -نمایش دیجیتال سه حالته

 خاموش شدن خودکار -داخلی، خارجی 

 

1478 

 

1.850.000 

صفحه  -بدنه استیل - in./0.02mm 0.001± اندازه گیری: دقت: 30cmکولیس دیجیتال 16

اندازه گیری  -اندازه گیری در اینچ کسری، اینچ اعشاری یا میلی متر -نمایش دیجیتال سه حالته

 شدن خودکارخاموش  -داخلی، خارجی 

 

14712 

 

2.880.0000 

و کاربردهای صنعتی قابل استفاده برای کامپیوتر، الکترونیک،  -پیچ گوشتی برقی بدون سیم 17

 دارای شش سری در اشکال مختلف -صنایع دستی

 

500 

 

750.000 

 


