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 0 قبلی ویرایشنسبت به  تغییرات1

 0 اتیكل2

 5 صفحه رویی3

 9 عایقبه  IRT10اتصال 0

 IRT10 14كار با 5

 14 براي اندازه گیري IRT10آماده شدن 5.1

 TO  12ی عایق مقاومت اندازه گیري5.2

 13 دستگاه كاريمختلف  حالتهاي5.2.1

 DAR 13 تست

 PI 133 تست

 IR(t) 103 تست

 10  گیري اندازهشروع 5.2.2

 11 (مقاومت عایقیمقدار نتایج تست ) ذخیره5.3

 111 ذخیره شده در حافظه ركوردهايمشاهده 5.0

 19 تایپروش 5.5

 24 تستنتایج چاپ 5.1

 24 حافظه از یک ركوردچاپ 5.1.1

 21 عایقی بعد از اندازه گیري مقاومتبالفاصله چاپ 5.1.12

 21 یک ركورد از حافظهحذف 5.1
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 22 دستگاه صفحه تنظیم5.5
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 23 تنظیمات رمز عبور5.5.2

 23 تغییر رمز عبور

 20 بازیابی رمز عبور

 IR(t) 25 زمان تنظیم5.5.3

 t1 25 زمانتنظیم 5.5.0

 21 (Wifiواي فاي )5.9

 21 1ویرایش  IRT10اپ موبایل 5.9.1
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 قبلی ویرایشنسبت به  تغییرات 1

 افزودن المپ سیگنال 

 اتیكل 2

 ویژگی ها 2.1

 250از  اژ خروجیولتVDC  10تاKVDC با گام هاي 

 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V متناسب با محدوده ولتاژ  

 10تا  عایقیمقاومت  اندازه گیري حداكثرTΩ     

  یت عایقممقاو نتیجه اندازه گیري  430قابلیت ذخیره 

 240-100تغذیه وروديV DC/AC, 50Hz  

 11.1: باتريV / 7800mAh  

 

 كاربر وجود دارد. بدون اطالعبرخی محتویات راهنما  رییامکان تغنکته مهم: 
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 صفحه رویی 3

 

 

 

 

 تغذیه خارجیورودي  .1

ولت  100در این قسمت كانکتور ورودي تغذیه خارجی تعبیه شده است. تغذیه خارجی می تواند از 

 است.  2Aباشد. فیوز این تغذیه  DCیا  ACولت  240تا 

 

 ON/ OFFكلید  .2

با باتري داخلی روشن می شود و واضح است كه اگر باتري  IRT10اگر تغذیه خارجی وصل نباشد، 

 روشن نخواهد شد. IRT10خالی باشد 

با این تغذیه روشن می شود و در عین حال باتري داخلی هم  IRT10اگر تغذیه خارجی وصل باشد 

 شارژ می شود.

 

 USBكانکتور  .3
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IRT10  از طریق كانکتورUSB .همچنین، المپ  به كامپیوتر وصل می شود

در خروجی دستگاه است،  High Voltageسیگنال كه نشان دهنده وجود 

  در این كانکتور قرار می گیرد.

 

 

 LCDصفحه نمایش  .0

با نور پشت  (20*4)كاراكتري شامل چهار سطر و بیست ستون  LCDصفحه نمایش از نوع 

(Backlight)  .است 

 

 صفحه كلید .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وجود دارد كه شامل كلیدهاي  IRT10تایی بر روي 11براي انجام عملیات مختلف، یک صفحه كلید 

 زیر است:

I.  جهتیكلید هاي UP  وDOWN (  ) : 

  براي اندازه گیري مقاومت عایقی خروجی ولتاژتنظیم 

  ركوردها( در حافظهذخیره شده  تستهاي اطالعاتحركت بر روي( 

 

VI 

V 

IV 

I 

I 

II 

III 

 

 المپ سیگنال
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  صفحه تنظیم دستگاه تنظیم مقادیر در بخش 

II.  كلیدBACK (): 

 براي پاک كردن آخرین كاراكتر(سایت و شماره سریال نام ورود )مثال تایپ هنگام ، 

 در زمان اندازه گیري دستگاه  كاري حالت عیینبراي ت(IR(t), DAR, PI) 

III.  كلید ENTER (): 

  مقدار وروديتایید 

IV.  كلیدACT (): 

  عایقی  اندازه گیري مقاومتشروع 

V. لیدك ESC (): 

 قطع عملیات اندازه گیري 

 خروج از وضعیت فعلی كه روي صفحه نمایش وجود دارد. 

VI.  9تا  0كلید هاي ارقام  : 

 ،در موقعیت هاي خاص براي وارد كردن حروف ،عالوه بر این .دنبراي وارد كردن ارقام به كار می رو

عملیات ثبت، نیز و ذخیره شده در حافظه تستهاي  اطالعاتبر روي  حركت، ولتاژانتخاب مستقیم 

 :استفاده می شودحذف و چاپ اطالعات 

  5تا  1كلید هاي (HOTKEY)  مثال ) ولتاژدر زمان تنظیم  ولتاژبراي وارد كردن مستقیم

 (500V ولتاژ مستقیم تنظیمبراي     فشردن كلید

  ذخیره شده در حافظه )حركت بر روي پیمایش اطالعات  :  و  كلید هاي

 .مین ركورد بعدي(14مین ركورد قبلی، 14) تا 14تا  14 ركوردهاي موجود در حافظه(

  پیمایش اطالعات ذخیره شده در حافظه )حركت بر روي  و  كلید هاي :

 .مین ركورد بعدي(144مین ركورد قبلی، 144) تا 144تا  144 ركوردهاي موجود در حافظه(

 كلید DEL ()  ذخیره شده در حافظه یک تست اطالعاتبراي پاک كردن 

 كلید SAVE ()  مقاومت عایقی اندازه گیري شده در حافظهبراي ذخیره 
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 كلید PRINT () براي چاپ اطالعات 

  كلیدHOLD ( براي ) توقف موقتی اندازه گیري 

  كلیدVIEW (براي مشاهده اطالعات ذخیره شده در حفظه ) 

 مثبت كانکتور  .1

 (High Voltage)خروجی مثبت ولتاژ خروجی 
 

 منفیكانکتور  .1

 (High Voltage)خروجی منفی ولتاژ خروجی  

 
  GUARD انکتورك .5

كاربرد دارد. سیم آن در مسیر  100GΩ ياین كانکتور براي اندازه گیري مقاومت هاي عایقی باال

عایق بکاهد و اندازه مقاومت ثیر آنها در اندازه أهاي سطحی عایق قرار داده می شود كه از ت جریان

و به  پیچیده می شودسیم وسط مقره چند دور  معموالً ،در مورد مقره ها تر انجام شود. گیري دقیق

 هاي سطحی مقره حذف شود. جریان ،از طریق آن متصل می شود تا GUARDكانکتور 

 

 چاپگر .9

 مناسب است. 57mmاز نوع حرارتی است. كاغذ حرارتی با عرض دستگاه چاپگر 

 چاپ انجام نمی شود.ولت(  10.5)كمتر از نکته: اگر ولتاژ باتري كم باشد 
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 عایقبه  IRT10اتصال  0

 

 :قبل از كار مهم ات ایمنینک
 .هنگام تست، از میدان هاي الکتریکی، فاصله بگیرید 
  استفاده كنید.بهتر است از دستکش عایق ولتاژ باال 
 بار الکتریکی، روي عایق، مطمئن شوید. ولتاژ و از عدم وجود 
 .قبل از دست زدن به خروجی دستگاه از صفر بودن ولتاژ آن مطمئن شوید 
 .از تماس اتصاالت تست با نقاط تیز، اجتناب كنید 

  100در اندازه گیري مقاومت هاي عایقی بااليGΩ  یا ، اتصاالت تست نباید با یکدیگر و
 استفاده شود.  GUARDهر شیء دیگري لمس شوند و ترجیحاً از سیم 

 

1. IRT10  كنید. روشنرا 

  یک طرف عایق را زمین كنید. .2

 سیم مشکی را به سمتی از عایق كه زمین شده است، متصل كنید. .3

 سیم قرمز را به سمت دیگر عایق متصل كنید. .0

 مراجعه كنید. GUARDكانکتور به شرح  د.كنیدر صورت نیاز به عایق متصل  را سیم آبی .5

 از محکم بودن اتصاالت به عایق، اطمینان حاصل نمایید. .1

 دستگاه آماده اندازه گیري مقاومت الکتریکی عایق می باشد. .1

بعد از شروع تست تا پایان آن، تا زمانی كه از تخلیه بار الکتریکی عایق، مطمئن نشده اید،  .5

 اتصاالت را قطع نکنید.
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 IRT10كار با   5

 براي اندازه گیري IRT10آماده شدن   5.1

 طی شدن مراحل زیر می باشد: مستلزم IRT10 آماده شدن

 :بر روي صفحه نمایش ظاهر می شودزیر  پیغام IRT10 وشن شدنپس از ر .1

 

 

 

 

 

 

 

 خیره شده در حافظه بررسی می شود:صفحه بعدي، صحت اطالعات تستهاي ذدر  .2

 

 
 
 
 
 

 

 اشکالی مشاهده شود پیغام زیر ظاهر می شود:اگر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 این ركورد كه داراي اشکال است از حافظه حذف می شود. DELبا زدن دكمه 

 ظاهر می شود. !Memory Fullدرصورتی كه حافظه پر باشد پیغام 

TAPCO                         
IRT10 – Insulation 
Resistance Tester      

IRxxx                    Ver: 8.20 
 ویرایش برنامه سریال دستگاه

Total Rec:  10            
Check Rec: 10   OK               

ESC> Exit 

تعداد تستهاي  

 ذخیره شده

Total Rec:  10              
Check Rec: 4   ERROR! 
Delete? (DEL)               
ESC> Exit   ركورد داراي

 اشکال
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 زیر ظاهر شود به معنی خطا در حافظه دستگاه است:نکته: اگر صفحه 
 

 

 

 

 

 

 

كل حافظه پاک می شود. اگر تستهاي ذخیره شده در حافظه دارید ابتدا با شركت  DELبا زدن كلید 
 تماس بگیرید. تپکو

 

خط اول  .نشان داده شده استزیر شامل دو صفحه است. صفحه اول در دستگاه  اصلی صفحه .3

  :می باشد. در این صفحه سه گزینه وجود دارد جاريشامل تاریخ و زمان 

 1>Insulation Test:  اندازه دستگاه آماده  ،با انتخاب آن است كهورود به صفحه تست

 . می شود گیري مقاومت عایقی

 2>Memory : شده در دستگاه تستهاي ذخیره اطالعات مشاهده 

 3>Setting :دستگاه پارامترهاي تنظیم  

 .می شوددر انتهاي خط چهارم وضعیت باتري دستگاه نمایش داده 

 

 

 

 صفحه اصلی

باید ورودي و نشان داده می شود  !LowBattپیغام ولت(  10.72)كمتر از وقتی ولتاژ باتري كم باشد 

 10.20)كمتر از تغذیه خارجی دستگاه وصل شود تا باتري شارژ شود. اگر ولتاژ باتري خیلی كم شود 

ظاهر می شود كه به معنی آنست كه دستگاه به زودي خاموش خواهد  !VeryLowBattپیغام ولت( 

 شود.ه خاموش ا( دستگInsulation Test<1گزینه ممکن است در خالل تست )در این حالت،  شد.

1399/09/16       10:58:14    
1>Insulation Test                           
2>Memory               

3>Setting                         

Memory Is Corrupted   
Or Not Formatted.        
Format(Erase)Memory? 
DEL>Yes 
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و شروع تست، ولتاژي در خروجی مشاهده  Insulation Test<1همچنین، اگر بدون ورود به گزینه 

 تپکو. در این حالت با شركت نمایش داده می شود LCDبر روي  DANGER! Voutشود پیغام 

 تماس بگیرید.

 حه زیر نشان داده می شود:فرا بزنید. ص DOWN، كلید اصلیصفحه  براي رفتن به صفحه دوم

 

 

 

 

 

می توانید  Wifi<4اگر سخت افزار دستگاه داراي امکانات ارتباط واي فاي باشد از طریق گزینه 

براي شرح بیشتر به  اطالعات تستهاي ذخیره شده در حافظه را به اپ موبایل مربوطه منتقل كنید.

 بروید. (Wifiواي فاي )بخش 

 

 TOی عایق مقاومت اندازه گیري 5.2

 صفحه زیر نمایش داده می شود:( ACT)یا كلید  1دستگاه با زدن كلید  اصلیدر صفحه 

 

 

 
 

 اندازه گیري تعیین پارامترهاي  صفحه

 می توانید بطور مستقیم ولتاژ مورد نظرتان را انتخاب كنید. 5تا  1با زدن كلیدهاي 

 ,50V, 100V, 250V, 500Vولتاژ را تغییر دهید )با گام هاي  DOWNو  UPبا كلیدهاي 

1000V جاري متناسب با محدوده ولتاژ). 
 حالت كاري دستگاه را انتخاب كنید: BACKبا كلید 

1399/09/16       10:58:14    

4>Wifi (N)                            

 

Vset:     250V             

Vout:         0V                         

Mode: DAR     (BACK)   

ACT>Start 
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 DAR نسبت مقاومت عایقی در زمان :t2 ( به مقدار آن در زمان دقیقهیک )t1  قابل(

 (ثانیه 15، پیش فرض تنظیم

 PI نسبت مقاومت عایقی در زمان :t3 (14  )به مقدار آن در زمان دقیقهt2 (یک دقیقه) 

 IR(t) مقدار مقاومت عایقی در زمان :IR(t) )قابل تنظیم( 

به محض برقراري ولتاژ در خروجی  اندازه گیري مقاومت عایقی شروع می شود. ACTبا زدن كلید 

 می شود.چشمک زن دستگاه، المپ سیگنال روشن 

اگر قبل از شروع تست، بر روي اتصاالت خروجی ولتاژي وجود داشته باشد، این ولتاژ در نکته مهم: 
اندازه گیري مقاومت عایقی معتبر نمی باشد و  ،نشان داده می شود. در این حالت Voutبرابر عبارت 

 مراجعه كنید(. پیام هاي خطابراي شروع اندازه گیري، این اشکال باید رفع شود )به بخش 

 

 كاري دستگاهمختلف  حالتهاي 

 DAR تست 

 ،t1 زمان نسبت مقاومت عایقی در یک دقیقه اعمال ولتاژ به عایق به مقدار آن در ،در این تست

محاسبه می شود. در كلیه تست هاي بیشتر از یک دقیقه این نسبت محاسبه می شود و در مقابل 

 قرار می گیرد. DARعبارت 

𝐷𝐴𝑅 =  
𝐼𝑛𝑠𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑖𝑛 1 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒

𝐼𝑛𝑠𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑖𝑛 𝑡1 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑠
 

 15  بصورت پیش فرض كه در مخرج كسر قابل تغییر است t1توجه داشته باشید مدت زمان نکته: 

 مراجعه كنید. دستگاهصفحه تنظیم به بخش  t1براي تغییر مقدار ثانیه در نظر گرفته می شود. 

 PI تست 

دقیقه محاسبه می شود. در كلیه تست هاي با  1دقیقه و  14نسبت مقاومت عایقی در  ،در این تست 

 قرار می گیرد.  PIدقیقه این نسبت محاسبه شده و در مقابل عبارت  14مدت زمان باالتر از 

 

𝑃𝐼 =  
𝐼𝑛𝑠𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑖𝑛 10 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑠

𝐼𝑛𝑠𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑖𝑛 1 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒
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 IR(t) تست 

صفحه به بخش  IR(t)براي تغییر مقدار . عمل می كند IR(t)این تست مطابق با زمان تنظیم شده در 

 مراجعه كنید. تنظیم دستگاه
 

  گیري اندازهشروع  

 صفحه زیر ظاهر می شود: ACTزدن كلید با 
 
 
 
 
 
 

نمایش پارامترها  صفحه ،صفحه زیر اندازه گیري مقاومت عایقی شروع می شود. ENTER با زدن كلید

 اندازه گیري مقاومت عایقی است: در زمان

 

 

 

 

 

 
 

 صفحه اندازه گیري مقاومت عایقی
 

Vsetظیم شده توسط كاربرن: ولتاژ ت 

Voutولتاژ تولید شده در خروجی : 

I: جریان تولید شده در خروجی 

Rمقدار مقاومت عایقی اندازه گیري شده : 

 مدت زمان سپري شده از ابتداي شروع تست تا زمان جاريزمان سپري شده: 

 : وضعیت

 RUN...دستگاه درحال اندازه گیري مقدار مقاومت عایقی است : 

 

Start Test?          

 

ENTER> Yes          ESC>No 

Vset:    1000V          RUN..  

Vout:    999V    DAR:  0.00                     

I:200.3nA              PI:  0.00 

R:4.988GΩ                     32 

 وضعیت

 زمان سپري شده
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 HOLD : كلیدHOLD  زده شده و مقادیر بر رويLCD تغییر داده نمی شود ولی  ردیگ

)زمان سپري شده جلو می رود  اندازه گیري مقدار مقاومت عایقی را ادامه می دهد دستگاه

 .و متوقف نمی شود(

 END .اندازه گیري مقاومت عایقی تمام شده است : 

 

 :RUNوضعیت 

در طول مدت زمانی كه دستگاه در این وضعیت قرار دارد، دستگاه ولتاژ خروجی را به میزان تعیین 

 LCDشده رسانده و مقاومت عایقی را اندازه گیري و نمایش می دهد. زمان سپري شده در پایین 
 نمایش داده می شود.

در این حالت، خروجی ولتاژ  كنید.ادامه اندازه گیري را لغو  ESCمی توانید با زدن كلید درصورت نیاز، 

 می روید. تعیین پارامترهاي اندازه گیريدستگاه قطع شده و به صفحه 

 می شوید. HOLDوارد وضعیت  HOLDبا زدن كلید 

 
(، خروجی ولتاژ دستگاه داراي HOLD و RUNنکته خیلی مهم: در طول زمان اندازه گیري )وضعیت 

Voltage High .است و نباید به آن دست بزنید 
 

 :HOLDوضعیت 

زدن  قبل از تا( LCDتمام مقادیر اندازه گیري شده )و درحال نمایش بر روي  HOLD با زدن كلید

اندازه گیري مقدار مقاومت  دستگاهبدون تغییر نمایش داده می شود. البته، ثابت شده و این كلید 

 عایقی را ادامه می دهد و زمان سپري شده جلو می رود و متوقف نمی شود. در این وضعیت: 

  كلیدHOLD: وضعیت  برگشت بهRUN  

  كلیدPRINT:  بر روي مقادیر درحال نمایش چاپLCD 

  كلیدSAVE:  البته، براي ذخیره مقادیر الزم است ادامه تست  مقادیر درحال نمایش.ذخیره

 لغو شود كه براي اینکار از كاربر سووال می شود.

  كلیدESC: خروجی دستگاه قطع شده و ادامه اندازه گیري لغو می شود و مقادیري  ولتاژ

نمایش داده می  LCDتوسط دستگاه اندازه گیري شده بر روي  ESCكه تا زمان زدن كلید 

 می رود. ENDشود و دستگاه به وضعیت 

به اتمام رسیده باشد پیغام مناسب بیرون می آیید اگر زمان تست  HOLDنکته: وقتی از وضعیت 
(Test Terminated ).داده می شود 
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 :ENDوضعیت 

 :وضعیتبا اتمام زمان اندازه گیري مقاومت عایقی، دستگاه به این وضعیت وارد می شود. در این 

  كلیدESC:  اندازه گیريتعیین پارامترهاي صفحه برگشت به  

  كلیدPRINT:  نتیجه تستچاپ 

  كلیدSAVE:  نتیجه تستذخیره 

  (مقاومت عایقیمقدار نتایج تست ) ذخیره 5.3

با این اندازه گیري را اطالعات می توانید  ،(END/ HOLD)وضعیت  اندازه گیرياتمام/ توقف پس از 

 می شود: ظاهر. با زدن این كلید صفحه زیر ذخیره كنیددستگاه حافظه  در SAVEاستفاده از كلید 

 

 

 

 

 

 

 ذخیرهصفحه 

 

/ حرف 24حداكثر ) كنیددر خط اول تایپ را  سایت نام یدمی توان 1با زدن كلید  :Site<1گزینه  

 .رقم(

قطعه اي كه مقاومت عایقی آن را اندازه ) TOسریال شماره  یدمی توان 2با زدن كلید  :SN<2گزینه 

 (.رقم/ حرف 15حداكثر ) كنید را تایپ (گرفته اید

 تایپ كنیدرا ( TO)شناسه ي دیگري از  Device می توانید نام 3 كلید با زدن Device<3گزینه 

 / رقم(.حرف 14)حداكثر 

 
 .كنیدمراجعه  روش تایپبراي آشنایی با نحوه تایپ به بخش 

 

را بزنید تا اطالعات شما ذخیره شود. سه مشخصه نام  SAVEدوباره كلید  پس از تعیین اطالعات فوق

پارامترهاي تست سایر و  اندازه گیري شده عایقی به همراه مقاومت Device شماره سریال وسایت، 

 در حافظه ذخیره می شود. به عنوان یک ركورد ، ولتاژ واقعی در خروجی و ...(زمان اندازه گیري)

 

1399/09/16       11:58:14    

1>Site:                          

2>SN:                      

3>Device:                       18 

تعداد تستهاي  

 ذخیره شده
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 ذخیره شده در حافظه ركوردهايمشاهده  5.0

، صفحه اي به شکل (VIEWیا كلید  2)با زدن كلید  اصلی صفحهدر   Memory<2با انتخاب گزینه 

 :زیر مشاهده می شود

 

 

 

 

 

 

 

 :می شودظاهر نشده باشد صفحه زیر در حافظه ذخیره اگر اطالعاتی نکته: 

 

 

 

 

 

 

صفحه است كه با زدن  چهاربراي نمایش همه اطالعات یک ركورد ذخیره شده در حافظه نیاز به 

 :صفحه حركت كنید چهاروانید بین این می ت)صفحه بعدي، صفحه قبلی(  BACKو  VIEW هايكلید

 صفحه اول:

 

 

 

 

 

18 

 

 

1399/09/16       11:58:14    

Site:ARAK                          

SN:12345                      

Device:A1                      18 

 شماره ترتیب ركورد درحال نمایش

 ساعت انجام تست

 تاریخ انجام تست

 Deviceشماره 

 نام سایت

 TOسریال 

NO  RECORD 

TO DISPLAY 

Max Records: 434 

1399/09/16       11:58:14    

Site:ARAK                          

SN:12345                      

Device:A1                      18 
 شماره ترتیب ركورد
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 صفحه دوم:

 

 

 

 

 

 

 
Vset تنظیم شده توسط كاربر: ولتاژ 

Voutولتاژ تولید شده در خروجی : 

Rمقدار مقاومت عایقی اندازه گیري شده : 

 

 صفحه سوم:

 

 

 

 

 

 

Time Dur گیري: زمان سپري شده براي اندازه 

DAR نسبت مقاومت عایقی در زمان :t2  یک دقیقه( به مقدار آن در زمان(t1  قابل تنظیم، پیش(

 ثانیه( 15فرض 

PI نسبت مقاومت عایقی در زمان :t3 (14  به مقدار آن در زمان )دقیقهt2 )یک دقیقه( 

 صفحه چهارم:

 

 

 

 

 

 

Vset:   1000V                

Vout:  999V                     

IR: 4.988GΩ  

   18 

Time Dur.:   00:00:60   

DAR:             0.99  (t2/t1)            

PI:                 -.--     (t3/t2)

    18 

t1:  15  sec                      

t2:  60 sec                       

t3: 600 sec   

   18 
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t1, t2, t3.زمان هایی كه مقاومت عایقی بر اساس آنها اندازه گیري شده است : 

 

 براي مشاهده بقیه ركوردهاي موجود در حافظه:

 كلید هاي UP  وDOWN : در حافظه  بعديدر حافظه، ركورد  قبلینمایش ركورد 

  قبلیمین ركورد 14) می كندتا پیمایش  14تا  14ركوردها را :  و  كلیدهاي ،

 .(بعديمین ركورد 14

  مین ركورد 144می كند )تا پیمایش  144تا  144ركوردها را :  و كلید هاي

 .(بعديمین ركورد 144، قبلی

  نمایش اولین ركورد، آخرین ركورد:  و كلید هاي 

 

 تایپروش  5.5

در كلیدهاي ارقام یک بخش حروف تعبیه شده است كه براي تایپ متن از آنها استفاده می شود. 

به عنوان مثال كلید  .می شونددیده  كلیدپایین  در و كلید در گوشه سمت راست حروف موجود روي

 استفاده می شود.  4و عدد  JKLبراي تایپ سه حرف  

كلیدي كه شامل این حرف است را بزنید، حروف موجود بر روي این كلید براي تایپ حرف مورد نظر، 

زیر حرف مورد  موقعیت مکان نماهرگاه با تکرار دفعات زدن كلید،  .نمایش داده می شود LCDبر روي 

تایپ می شود. براي  LCDبر روي فت دیگر كلید را نزنید. پس از مدتی حرف انتخاب شده نظر قرار گر

 ENTERفت كلید زیر حرف مورد نظر قرار گر حرف مورد نظر، هرگاه موقعیت مکان نماتایپ سریعتر 

رف ح ، ابتدابا زدن كلید جدید ،را بزنید. اگر حرف بعدي مورد نظرتان بر روي كلید دیگري قرار دارد

 .سپس به روال تایپ حروف كلید جدید می رود انتخاب شده در كلید قبلی تایپ می شود

 . را بزنید BACKكلید براي پاک كردن حرف تایپ شده 

 كرسر ابتدا بر روي ،ورود نام سایت، حروف نسبت به اعداد تقدم خواهند داشت. یعنی با زدن كلیددر 

آخرین حرف از تایپ در زمان  LCDحه زیر وضعیت فص .موجود روي كلید قرار می گیرداولین حرف 

 :را نشان می دهد ARAKكلمه 
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 كرسر ابتدا بر روي ،یعنی با زدن كلید ورود شماره سریال، اعداد نسبت به حروف تقدم دارند.ولی در 

رقم دوم از شماره سریال تایپ در زمان  LCD. صفحه زیر وضعیت رقم موجود روي كلید قرار می گیرد

  :را نشان می دهد

 

 

 

 

 

 

 تستنتایج چاپ  5.1

  حافظه از یک ركوردچاپ  

( ذخیره شده در حافظه ركوردهايمشاهده ذخیره شده در حافظه )بخش  در صفحه مشاهده اطالعات

 PRINT  با زدن كلیدد كه باشید رركونمایش اطالعات در هر صفحه از  ركورد مورد نظر را پیدا كنید.

 می توانید نتایج تست را چاپ كنید:

1399/09/16           JKL4    

ARA_              

2>SN:                      

3>Device:                     18 

1399/09/16          4JKL     

1>Site:ARAK               

2>SN:1_                     

3>Device:                     18 
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 نمونه ركورد چاپ شده

 

 عایقی بعد از اندازه گیري مقاومتبالفاصله چاپ  

زدن كلید با  ،(HOLD یا END)وضعیت  اندازه گیرياتمام/ توقف گیري بعد از  در صفحه اندازه 

PRINT  می توانید نتایج تست كه درحال نمایش بر رويLCD است را چاپ كنید . 

تفاوت چاپ نتایج تست در این زمان با چاپ از حافظه اینست كه نام سایت، شماره سریال و شماره 

Device .خالیست 

 

 یک ركورد از حافظهحذف  5.1

( ذخیره شده در حافظه ركوردهايمشاهده ذخیره شده در حافظه )بخش  در صفحه مشاهده اطالعات

 مورد نظر را پیدا كنید.ركورد 

می توانید ركورد را از حافظه DEL  ركورد كه باشید با زدن كلیدنمایش اطالعات در هر صفحه از 

 دستگاه حذف كنید.
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 دستگاه صفحه تنظیم 5.5

 ظاهر می شود: تنظیمصفحه  (3 )با زدن كلید Setting<3 انتخاب گزینه با  ،در صفحه اصلی

 

 

 

 

 

 صفحه تنظیم

 

 دستگاه تاریخ و ساعتتنظیم  

 صفحه زیر ظاهر می شود:بزنید. را  1 كلید ،تنظیمدر صفحه   

 

 

 

 

 

 

  .دمی شوتاریخ و ساعت نشان داده  تنظیماگر رمز عبور صحیح باشد صفحه  .رمز عبور را وارد كنید

 در غیر این صورت پیغام خطا صادر می شود و رمز را مجدداً باید وارد كنید.

 .می باشد 1نکته: رمز عبور پیش فرض 
 
 
 
 
 

 

 صفحه تنظیم زمان

1>Date and Time             

2> Password             

3>IR(t)                            

4>t1 

Enter Password            

Cur. Password: _ 

ACT>Date Mode: Solar 

1399/09/16         13:58    

^                            

ESC>Cancel   ENTER>Set 
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 حالت تاریخ را بین شمسی و میالدي تغییر دهید. ACT با زدن كلید

 ( تاریخ و ساعت مورد نظر را وارد كنید.9تا  1با زدن كلیدهاي ارقام )

 محل كرسر را تغییر دهید. DOWNو  UPبا كلیدهاي 

 مقادیر وارد شده را ذخیره كنید. ENTERبا كلید 

نکته: اگر مثال فقط روز و دقیقه را وارد و ذخیره كنید فقط این دو مقدار تغییر می كنند و بقیه مقادیر 
 )سال، ماه و ساعت( بدون تغییر باقی می مانند.

 

 تنظیمات رمز عبور 

 

 

 

 

 

 صفحه تنظیمات رمز عبور
 

 تغییر رمز عبور 

 صفحه زیر ظاهر می شود: .را بزنید 1 كلید ، تنظیمات رمز عبوردر صفحه  ،براي تغییر رمز عبور

 

 

 

 

 
 
 
 

 رمز عبور جاري را وارد كنید. اگر رمز عبور صحیح باشد صفحه زیر ظاهر می شود:

 .می باشد 1 نکته: رمز عبور پیش فرض
 

Enter Password            

Cur. Password: _ 

1>Change            

2>Recover  
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 :( صفحه زیر ظاهر می شود12305ثال رقم م 5با وارد كردن رمز عبور جدید )حداكثر 

 

 

 

 

 بازیابی رمز عبور 

صفحه زیر ظاهر  .را بزنید 2كلید  ، رمز عبورتنظیمات در صفحه درصورت فراموش كردن رمز عبور، 

 می شود:

 

 

 

 

را بخوانید. رمز عبوري به شما داده می شود. طبق  LCDتماس بگیرید و كد روي  تپکوبا شركت 

 با این رمز وارد شده و رمز جدید خود را تنظیم كنید. تغییر رمز عبوربخش 

 

مدت كمی  فقط براي تپکونکته: حتما بایستی رمز جدید را تعیین كنید زیرا رمز دریافتی از شركت 
 معتبر خواهد بود.

Enter Password            

New Password: _ 

Enter Password            

New Password: 12345   

Password Changed! 

Please Remember it!! 

   Password Recovery   

Code: xxxxxxxxx           

Call TAPCO:                 

021-44180002 
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 IR(t) زمان تنظیم 

ماند و خروجی دستگاه به مدت زمان تعیین شده در این قسمت فعال خواهد  ،IR(t) حالت كاريدر 

در  3)زدن كلید  IR(t)<3با انتخاب گزینه . در طول این زمان، مقاومت عایقی اندازه گیري می شود

  صفحه زیر نشان داده می شود:( تنظیم صفحه

 

 

 

 

 

 

 

ثانیه تنظیم  99999ثانیه تا  15ولی می توان مقدار آن را از است ثانیه  3600این مقدار پیش فرض 

 . كرد

 ( مقدار مورد نظر را وارد كنید.9تا  1با زدن كلیدهاي ارقام )

 واحد بیشتر/ كمتر می شود. 15مقدار وارد شده به اندازه  آخرین DOWNو  UPبا كلیدهاي 

 مقادیر وارد شده را ذخیره كنید. ENTERبا كلید 

 

 t1زمان تنظیم  

می باشد. از آنجائیکه تعریف متفاوتی استفاده می شود  DARی كه در مخرج كسر محاسبه مدت زمان

ثانیه  60ثانیه تا  15از این زمان  مقدار آن قابل تنظیم می باشد. ،در مورد تعیین این زمان وجود دارد

(، صفحه زیر نشان تنظیم صفحه در 3)با زدن كلید  IR(t)<3با انتخاب گزینه  قابل تنظیم می باشد.

 داده می شود:

 

 

 

 

 

 

 

Set IR(t) Timer              

Cur. Value: 03600              

NEW Value: _             

From 15 to 99999 

Set t1                              

Cur. Value: 15              

NEW Value: _             

From 15 to 60 
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 . كردثانیه تنظیم  60ثانیه تا  15ولی می توان مقدار آن را از است ثانیه  15این مقدار پیش فرض 

 ( مقدار مورد نظر را وارد كنید.9تا  1با زدن كلیدهاي ارقام )

 واحد بیشتر/ كمتر می شود. 15مقدار وارد شده به اندازه آخرین  DOWNو  UPبا كلیدهاي 

 مقادیر وارد شده را ذخیره كنید. ENTERبا كلید 

 

 (Wifiواي فاي ) 5.9

، تست هاي ذخیره شده در IRT10موبایل و  لیکیشنبا این قابلیت می توانید با برقراري ارتباط بین اپ

IRT10 و در آنجا این اطالعات را به اشتراک بگذارید. ادهرا به موبایل انتقال د 

مدارات مربوط به واي  4قرار دارد. با زدن كلید  Wifi<4برنامه )صفحه دوم( گزینه  اصلیدر صفحه 

می شود. اگر راه اندازي واي شده و دستگاه آماده اتصال به وسایل دیگر مثل موبایل  راه اندازي ،فاي

 لیکیشناپبه حالت اتصال به  IRT10و شده داده  مایشصفحه زیر ن ،فاي بدون مشکل انجام شود

 :وارد می شودموبایل 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحه زیر نشان داده می شود:ابتدا اگر قبالً مدارات واي فاي فعال شده باشند، 

 

 

 

 

 

 

 

اگر ارتباط واي فاي مشکل داشت  می شود.مدارات واي فاي دوباره انجام راه اندازي روال  1با كلید 

Reinitialize .را انجام دهید 

Wait For Command…    

Last Command: 

Wait is ready!               

1>Reinitialize     

2>Disable           

3>Connect 
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 در اینحالت مصرف باتري دستگاه كاهش می یابد. واي فاي غیرفعال می شود. 2با كلید 

 . می شود (به اپ موبایل IRT10اتصال ) Connect حالتوارد ي بجز كلیدهاي باال، كلیدهر با زدن 

 Wifiارسال نشود با نمایش پیغام  IRT10اگر پس از مدتی هیچ فرمانی از اپ موبایل به نکته: 

disabled!  می  اصلیو وارد صفحه  آمدهبیرون حالت باال ضمن غیرفعال كردن مدارات واي فاي، از

 .شود

فاده استآن از امکانات را اجرا كنید و موبایل  لیکیشناپ ،قرار دارد اتصالدر حالت  IRT10ی كه تحالدر 

 كنید.

برگردید، حالت اگر قصد دارید دوباره به این را بزنید.  ESC، كلید اتصال به موبایل حالتاز براي خروج 

با موبایل قطع  IRT10ارتباط تا  را بزنید ESCكلید  Wifi disable?(1>Yes)در پاسخ به سوال 

برگردید. براي قطع ارتباط واي اتصال حالت نشود و بدون نیاز به راه اندازي مجدد واي فاي، دوباره به 

  را بزنید. 1( در پاسخ به سوال باال كلید IRT10فاي )و غیرفعال شدن واي فاي 

 
 نکته: 
  1با ورود به گزینه>Insulation Test .مدارات واي فاي بطور خودكار غیرفعال می شوند 
  4اگر جلوي عبارت>Wifi  حرفN  وجود داشته باشد به این معنی است كهIRT10  فاقد

 E( و حرف Disableبه معنی غیرفعال بودن واي فاي ) Dمدارات واي فاي است. حرف 
 ( است.Enableبه معنی فعال بودن واي فاي )

 

 1ویرایش  IRT10اپ موبایل  

 صفحه اصلی اپ موبایل بصورت زیر است:
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از  پس دستگاه نشان داده شود.را بزنید. منتظر بمانید تا شماره سریال  FIND IRT DEVICEدكمه 

 ظاهر شود. Connectedمدتی بایستی عبارت 

براي قطع و وصل موقتی ارتباط موبایل با دستگاه استفاده  CONNECT/ DISCONNECTدكمه 

 شود.می 

 به شرح زیر است: ها كاربرد بقیه دكمه

 شماره سریال دستگاه نشان داده می شود. :DEVICE MODELدكمه 

 تعداد تست هاي ذخیره شده در دستگاه نشان داده می شود. :NUMBER OF TESTSدكمه 

، نتایج این تست ها از و آخرین تست مورد نظر: با تعیین شماره اولین TEST RESULTSدكمه 

 دستگاه خوانده شده و نمایش داده می شود.

، نتایج این تست ها از حافظه و آخرین تست مورد نظر: با تعیین شماره اولین DELETE TESTSدكمه 

 پاک می شود. IRT10داخلی 

 نکته: توجه داشته باشید كه پس از پاک شدن تست ها، امکان بازیابی مجدد آنها وجود ندارد.
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قرار دارد(: تاریخ و ساعت موبایل در دستگاه تنظیم  لیکیشناپ)كه در بخش تنظیم  SET RTCدكمه 

 می شود.

 

 نمایش نتایج تست ها:

 نتایج تست هاي تعیین شده به شکل زیر نشان داده می شود: TEST RESULTSپس از زدن دكمه 

 

 
 

 : براي خروج از این صفحه و برگشت به صفحه اصلیCLOSEدكمه 

. این فایل با نامی كه حاوي شناسه textدر حال نمایش در یک فایل تست : ذخیره نتایج SAVEدكمه 

 ذخیره می شود. IRT10دستگاه، تاریخ و ساعت است در فولدر 

 یج تست را می توانید از طریق برنامه هاي دیگر با بقیه به اشتراک بگذارید.ا: نتSHAREدكمه 

ارسال می كند تا در آنجا ذخیره شود. براي  لیکیشناپ: نتایج تست را به وب TRANSFERدكمه 

را  IRT10یا بطور دستی ارتباط واي فاي با باید از طریق موبایل دیتا اقدام كنید یا ارتباط با اینترنت 

وصل است نمی  IRT10زیرا تا زمانی كه به قطع و ارتباط با اینترنت از طریق واي اي را برقرار كنید 

  توانید از طریق واي فاي به اینترنت وصل شوید.
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 USBنرم افزار تخلیه اطالعات از طریق  1

كامپیوتر طراحی شده به  هاآنانتقال شده در دستگاه و ذخیره  تست هاياین نرم افزار براي دریافت 

 تبدیل كنید. Excelتوانید حافظه دستگاه را به فایل از طریق این نرم افزار می است.

 سازگار است. XP,7,8,10با ویندوزهاي نرم افزار 

 از امکانات دیگر نرم افزار قابلیت حذف تست ها از دستگاه می باشد.

 

 نصب 1.1

صفحه زیر ظاهر  ،پس از اجرا. را اجرا نماییدنصبی نرم افزار فایل  ،ز فولدر مربوط به نرم افزارا ابتدا

 :گرددمی

 

 

را بزنید و در انتها كلید  Nextهربار كلید  .گردندصفحات بعدي به ترتیب ظاهر می Nextبا زدن كلید 

Close را بزنید تا عملیات نصب پایان یابد. 
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 اجرا 1.2

 پس از پایان عملیات نصب شمایل زیر بر روي صفحه دسکتاپ ظاهر خواهد شد:

 

 :می شودشکل زیر باز به با اجراي آن، صفحه نرم افزار 

 

به  Connected to TAPCO IRT10 HIDاگر دستگاه روشن و به كامپیوتر وصل باشد عبارت 

 Notهمراه شماره سریال دستگاه در باالي صفحه نمایش داده می شود )در غیر اینصورت عبارت 

Connected .)نشان داده می شود 

 USBقرار دارد، بایستی آنرا برداشته و سپس كابل ارتباط  USBاگر المپ سیگنال در كانکتور نکته: 
 را وصل كنید.

 بخش هاي مختلف نرم افزار:

 :تعداد تست ها 

o :با زدن این دكمه تعداد تست هاي موجود در دستگاه نشان داده  دكمه نمایش تعداد

 می شود.

 :مشاهده نتایج تست ها 

o  :با تعیین شماره اولین تست مورد نظر و آخرین تست )در باكس هاي دكمه مشاهده

 ( نتایج این تست ها از دستگاه خوانده و نمایش داده می شود:تاو  از
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o :تمام تست هاي موجود در دستگاه تاو  ازبدون توجه به مقادیر باكس هاي  دكمه همه ،

 خوانده می شود.

 :حذف تست ها 

o  :با تعیین شماره اولین تست مورد نظر و آخرین تست )در باكس دكمه حذف

 ( نتایج این تست ها از داخل دستگاه حذف می شوند. تاو  ازهاي 

o :نتایج تمام تست هاي ذخیره شده در دستگاه حذف می شوند. دكمه حذف همه 

o :بر روي لیست درحال نمایش، تست هاي مورد نظر  دكمه حذف انتخاب شده ها

به همراه كلیک موس یا ...( سپس این  Ctrlكنید )با نگهداشتن كلید را انتخاب 

 دكمه را بزنید. تمام تست هاي انتخاب شده حذف می شوند.

نکته: توجه داشته باشید كه تست هاي حذف شده قابل بازیابی نیستند. همچنین، قبل از حذف 
تا آخرین تست هاي موجود ، دكمه همه را بزنید مشاهده نتایج تست هاتست ها، ابتدا در بخش 

 در دستگاه خوانده و نمایش داده شوند.

 :ذخیره نتایج تست ها 

o :با زدن این دكمه، اطالعات لیست در حال نمایش، در یک  دكمه خروجی اكسل

 فایل اكسل ذخیره می شود.

o  به  با زدن این دكمه، اطالعات لیست در حال نمایش، ارسال به وب:دكمه

الزم ارسال می شود. براي مشاهده اطالعات در اپلیکیشن وب،  اپلیکیشن وب

 دریافت كنید. تپکواز شركت  را رمز عبور ونام كاربري  است



 IRT10 33مقاومت عایقی  تستراهنماي كاربران سیستم 

 IRT10_User Manual_V15 تپکو 

 پیام هاي خطا 1

 در خروجی قبل از شروع اندازه گیريولتاژ وجود  1.1

هاي تعیین پارامتر، در صفحه وجود داشته باشدولتاژ  ،روي خطوط متصل به دستگاهبر در صورتیکه 
می شود. در این حالت اندازه گیري مقاومت نمایش داده  Voutدر برابر عبارت ولتاژ  اندازه گیري

  عایقی معتبر نمی باشد.

 .شده استراه حل : رفع علت وجود ولتاژ در نقاطی كه دستگاه به آنها متصل 

1.2 Memory is Full 

باشد این پیام مشاهده خواهد ه نداشت جدید فضاي خالی براي ذخیره اطالعات IRT10اگر حافظه  

 :شد

 راه حل: حافظه دستگاه پرشده و باید بخشی از اطالعات حافظه را پاک كنید .
 .برویدیک ركورد از حافظه حذف بخش  بهپاک كردن حافظه براي 

1.3 Memory Is Corrupted Or Not Formatted 

اگر حافظه را فرمت كنید، كل اطالعات  این خطا ناشی از وجود اشکال در حافظه دستگاه می باشد.

اس تم تپکوموجود در آن پاک می شود. بنابراین، اگر تستهاي ذخیره شده دارید، ابتدا با شركت 

بگیرید. اگر بدون فرمت كردن حافظه برنامه را ادامه دهید در ذخیره نتایج تست در حافظه با اشکال 

 مواجه خواهید شد.

 بگیرید. تماس تپکوراه حل : با شركت 

1.0 Memory Error 

 .در حافظه دستگاه می باشدوجود اشکال این خطا ناشی از 

 سرویس دستگاهتعمیر و جهت  تپکو راه حل : تماس با شركت

1.5 LowBatt!, VeryLowBatt! 

 ولتاژ باتري پایین است.

 راه حل: باید تغذیه خارجی وصل شود تا باتري شارژ شود.
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1.1 DANGER! Vout 

ل و المپ سیگنا اندازه گیري مقاومت عایقی، در خروجی دستگاه ولتاژ وجود داردبدون ورود به وضعیت 

 .چشمک می زند

 جهت تعمیر و سرویس دستگاه تپکوراه حل : تماس با شركت 

  كابل ها 5

 ولتاژ كابل هاي 

می باشند یکی به رنگ قرمز و یکی به رنگ مشکی كه به كانکتورهاي متر 1.5به طول  ولتاژكابل هاي 

 متصل می شوند. ،مثبت و منفی ،خود هم رنگ

 كابل Guard 

 متر براي حذف جریانهاي سطحی عایق استفاده می شود. 1.5به طول به رنگ آبی و  Guardكابل 

 كابل برق 

  كابلUSB 
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 :Notes :هانکته
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