
DMM -8007
เคร่ืองวัดมัลติมิเตอร์
แบบตัวเลขชนิดทนทาน
ความแม่นยำ : 0.5%  DCV
จอ LCD แสดงค่า : 1999
Count
ความต้านทาน : 2000 MW.
ป้องกันไฟเกิน *รัปประกัน 2
ปี
ราคา: 3,745
 พิเศษ : 2,996 บาท

DMM-129A
ย่านการวัดแรงดันไฟตรง : 400 mV/4V/
40V/1000V
ความต้านทาน : 0-400 W /0-4kW/0-40kW /
0-4mW/0-40mW
เก็บประจุ  : 0-40nF/0-40nF/0-400nF/0-4mF/
0-40mF/0-4mF/0-40mF ความถ่ี : 0-4k/0-40k/0-
400k/0-4MHz/0-40MHz
 วัดอุณภูมิ :  -50 ~1,300oC เช่ือมต่อคอมพิวเตอร์
ด้วย RS-232 ,เก็บวัดค่าสูงสุด/ต่ำสุดได้
ราคา  6,990  บาท
 ราคาพิเศษ  4,680  บาท

DMM-8050A
เคร่ืองวัดกระแสไฟ,แรงดัน,ความต้านทาน
รายละเอียด : วัดได้ 0-100 VDC
วัดกระแสสลับ,กระแสไฟตรง : 0-20A
วัดความต้านทาน : 0-20 M
วัดความถ่ี 0-2 kHz/0-20 kHz/0-200kHz
ราคา 7,120 บาท

DCM-2608
เคร่ืองวัดไฟฟ้ากระแสตรง 2000 V/
กระแสสลับ 1500 V ชนิดตัวเลข
พร้อมบาร์กราฟ
หน้อจอ 3 3/
4ตัวเลขมาพร้อมบาร์กราฟ
วัดไฟฟ้ากระแสตรง 2000 V/
กระแสสลับ 1500 V
ความต้านทาน 400 M W
มีโหมดบันทึกค่าสูงสุด / ต่ำสุด
วัดจากความถี่ได้ถึง KHz ,
วัดการเก็บประจุได้
ได้มาตราฐาน IEC-1010, UL1244
, UL3111
ราคาพิเศษ:  7,384  บาท

DMM -124
ย่านการวัดแรงดันไฟตรง : 0-200mV/0-2V/0-20V/
0-600V
ย่านการวัดแรงดันไฟสลับ(ACV) : 0-200mV/0-2V/
0-600V
ความต้านทาน : 0-200W/0-2kW/0-20kW
ย่านการวัดความถ่ี : -10Hz - 40KHz
วัดอุณหภูมิ : -20 ~ 750OC
ใช้แบตเตอร่ี 9 V 1 ก้อน มาพร้อมสาย
หัววัดอุณหภูมิ และกระเป๋า
ราคาพิเศษ:  3,190  บาท
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DCM-2600
แสดงค่า 3 1/2 ตัวเลข
ไฟฟ้ากระแสสลับสูงสุด 750 V
แรงดันไฟฟ้าตรงสูงถึง 1,000 V
ความต้านทานสูงถึง 2,000 m Ohm
แจ้งเตือนเม่ือเกินย่านการวัด
ได้มาตรฐาน IEC-110-1
ได้มาตรฐาน  UI1244/UL3111
ป้องกันเม่ือได้รับอันตราย,มีกระเป๋าห้ิว

ราคาพิเศษเพียง 3,935 บาท

DCM-2606
เครื่องวัดไฟฟ้ากระแสตรง/กระแสสลับ
แบบ True RMS 1000 A
หน้อจอ 3 3/4 ตัวเลข มาพร้อมบาร์กราฟ
ฟังก์ช่ันคงค่าข้อมูล , อ่านค่าเป็น  RMS
วัดจากความถี่ได้ถึง KHz ,
วัดการเก็บประจุได้ ,
แจ้งเตือนเมื่อเกินย่านการวัด
ได้มาตราฐาน IEC-1010, UL1244 ,
UL3111
  ราคาพิเศษ:  7,500  บาท

DCM-2605
หน้าจอแสดง 3 1/2 ตัวเลข
วัดไฟฟ้ากระแสตรง/กระแสสลับได้สูงถึง 1000 V
วัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงได้ 750 V
วัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับได้ 1000 V
วัดความต้านทานได้ถึง 200 mW
วัดความถ่ีได้ถึง 40 kHz
มีฟังก์ช่ันคงค่าข้อมูล,แจ้งเตือนเม่ือเกินย่านการวัด
มีโหมดบันทึกค่าสูงสุด,มีกระเป๋าห้ิว
ราคา 4,995  บาท

DCM-2605 DCM-2606
DCM-2600

DCM 037
แสดงต้วเลข 3 1/2 ตัวเลข
แสดงค่าสูงสุด  3400
มีอนาล็อกบาร์กราฟ
ความต้านทานได้ถึง 34 m
กระแสตรงและกระแสไฟสลับวัดได้
600 V มีฟังก์ช่ันคงค่าข้อมูล
ได้รับมาตราฐาน IEC-1010-1
,IEC-1010-2-031,CAT III 600 V
ป้องกันเม่ือเกิดอันตราย
ราคา 3,096 บาท

DCM-037

DCM-040
เคร่ืองวัดกระแสไฟร่ัวท่ีอยู่กับสายใต้ดิน
เคร่ืองวัดไฟฟ้ากระแสสลับสำหรับการวัดการร่ัวของกระแส
ไฟฟ้ามีความแม่นยำสูง , จอ LCD ขนาด 3 3/4
ตัวเลข
ความละเอียดสูง 0.1 mA  เม่ือวัดในช่อง 40 A DC/
AC
มีย่านการวัด 5 ย่าน 40 mA/ 400 mA/ 40 A และ 60
A
ป้องการไฟเกิน 600 V เม่ือวัดความต้านทานไฟฟ้า
เลือกฟังก์ช่ันชนิดต่างๆ โดยใช้ปุ่มแบบหมุน

ราคาพิเศษ 11,950  บาท

DCM-039
เคร่ืองวัดไฟฟ้ากระแสตรง,กระแสสลับ
ความระเอียดสูง ความละเอียดสูง 10
mV เม่ือวัดในช่อง 40 A DC/AC
ปากแคมกว้าง 23 M จอLCD ขนาดใหญ่
มีค่าสูงสุด,ต่ำสุด และคงค่าข้อมูล
ป้องกันไฟเกิน 600 V
เลือกฟังก์ช่ันโดยใช้ปุ่มหมุน
เหมาะสมหรับใช้งานในกล่องท่ีมีสวิทซ์
ราคา  9,527  บาท

DCM-040
DCM-039

 AMM-110
เคร่ืองวัดแบบเข็ม สามารถวัดความดัน
ไฟฟ้าสลับ,ไฟฟ้าตรง,
กระแสตรง,กระแสสลับ(transistors)
ย่านการวัดแรงดันไฟตรง (DC) 0.0 - 0.1 V/
0.0 - 0.5/0/ 0 - 2.5/ 0 - 100/ 0 - 250/ 0-1000
ย่านการวัดไฟสลับ (AC) 0 - 10/ 0 - 50 /
0 - 250/ 0 - 1000V
 ย่านการวัดกระแสไฟ 0 - 50  mA /
0 - 0.2 mA /0 - 25 mA/ 0 - 0.25 A
ความต้านทาน (W) : 0 - 20 MW
ย่านในการวัด(ทราสซิลเตอร์) 0 - 150 mA/
0 - 1.5 mA/
0 - 150 mA ใช้แบตเตอร่ี 9 V 1 ก้อน  และ AA 2ก้อน
ราคาพิเศษ 1,605 บาท

AMM-110

AMM-110



TG-900
เคร่ืองวัดความหนาของสีบนเหล็ก
คงค่าข้อมูลเม่ือยกหัววัดออกจากวัตถุ
วัดความหนาได้อัตโนมัติ
เมื่อวางหัววัดบนผิววัตถุ สอบเทียบ 2 จุด ,
มีไฟหน้าจอ
ทดสอบง่ายโดยการใช้มือเดียว
ง่ายต่อการใช้ง่าย
ปิดเคร่ืองอัตโนมัติ , ได้มาตราฐาน CE
ราคา 7,895 บาท

DSL 330
เคร่ืองวัดระดับเสียง เป็นดิจิตอล
ย่านการวัด 30-130 db ใน 3 ระดับ
ความละเอียด 0.1 db
สามารถวัดแบบ dba และ dbc
สามรถบันทึกค่าสูงสุด , ค่าเฉล่ีย
สามารถกดปุ่มให้หน้าจอค้างไว้ได้
สามารถวัดแบบเร็ว และช้า ได้
มีสัญญาณออก ac,dc
ความเท่ียงตรง 1.5 db

ราคา 6,995 บาท

DTM-322
เคร่ืองวัดอุณหภูมิ/ความช้ืน/Datalogger
ย่านการวัดอุณหภูมิ
จากเซนเซอร์ : -20�c~60�c
k-type:-200 �c~1370�c
ความช้ืน : 0 - 100 % RH หน้าจอแสดง 4 หลัก
มีระบบคงค่าข้อมูลการวัด
ฟังก์ช่ันแสดงค่าต่ำสุด / สูงสุด ,
ปิดเคร่ืองอัตโนมัติ
สามารถเช่ือม PC ได้ผ่าน RS-232 ,
เตือนเม่ือแบตเตอร่ีอ่อน
ราคาพิเศษ 10,800  บาท

AVM-712
วัดค่าได้ 3 ค่าในตัวเดียว
ความเร็วลม : m/s, ft/min, km/h, knots, mile/h.
อุณหภูมิลม : Degree C and F.
ใช้ใบพัดท่ีมีแรงเสียดทานต่ำ ความแม่นยำสูง
หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ เรียกดูค่าสูงสุด/
ต่ำสุดได้
มีระบบคงค่าข้อมูลการวัด
มาพร้อมกล่องห้ิวแบบแข็ง
ปิดเคร่ืองอัตโนมัติเม่ือไม่มีการใช้งานใดๆ
หัววัดแยกจากตัวเคร่ืองเพ่ือความเพ่ือความสะดวก
ราคาพิเศษ 3,800 บาท

DTM-317
เคร่ืองวัดอุณภุมิแบบดิจิตอล ย่านการวัด
-2ฐc – 1,370 ฐc สามารถบันทึกค่าได้ 16,000
ค่า หน้าจอแสดงตัวเลข เวลาพร้อมกัน
สามารถท่ีจะรับหัววัด เทอร์โมคอปเปิล K
สามารถบันทึกค่า
 สูงสุด-ต่ำสุดได้ เคร่ืองปิดตัวเองได้อัตโนมัติ
สามารถเช่ือมต่อ คอมพิวเตอร์ได้โดย RS-232
เคร่ืองพร้อมซอฟแวร์
และสามารถต่อคอมพิวเตอร์
หัววัดแบบสายลวด

ราคา 6,732 บาท

DLM-536
เคร่ืองวัด และ บันทึกค่าของแสง
สามารถเช่ือมต่อกับ คอมพิวเตอร์ได้
วัดค่า : 20/200/2.000/20,000 Lux
ความละเอียด : 0.01 Lux
ความเท่ียงตรง : +3
(ของค่าท่ีแสดง + 5 Lux)
บันทึกข้อมูล : 16.000 จุด
แบตเตอร่ี : 9 V
ใช้เพ่ือตรวจสอบความสว่าง
ในพ้ืนท่ีห้องทำงานของพนักงาน
ว่าตรงตามมาตรฐานกระทรวงแรงงาน
ราคา พิเศษ 11,484 บาท

DTM-305C
เคร่ืองวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล
ย่านการวัด -200 �c  – 1,370  �c
รับหัววัดแบบ เทอร์โมคอปเปลิ k
ความเท่ียงตรง ฑ
(0.05 % ของค่าทแสดง + 0.3  �c)
คุณภาพดี  ใช้งานได้สะดวก
มีไฟหน้าจอ
แบตเตอร่ีใช้งานได้นานมากกว่า 1 ปี
เหมาะสำหรับสถานท่ี
ท่ีต้องใช้การวัดอุณหภูมิ เช่น ห้องแล็บ
โรงพยาบาล
ราคา 3,200 บาท

DTM-305CDTM-317 DLM-536 LCR-612

LCR-612
LCR มิเตอร์ 2000 Count แสดง 2 ค่า
และมีย่านการวัดอัตโนมัติ
ความแม่นยำพ้ืนฐาน : 0.5 % ความต้านทาน :
0.7 % แสดง
2ค่าบนหน้าจอทำให้อ่านค่าผลทดสอบอย่างรวดเร็ว
ความระเอียดสูงมาก ความต้านทานสูงถึง
0.0001 W
ความเหน่ียวนำและการเก็บประจุสูงถึง 0.001
uH / 0.1 pF
ปิดเคร่ืองอัตโนมัติเพ่ือยืดอายุการใช้งานของแบตเตอร่ี
เช่ือมต่อคอมพิวเตอร์โดย RS-232 สามารถใช้
DC adapter(มีสายทดสอบ IL-06 (ซ้ือเพ่ิม)
เพื่อวัด SMD
ราคา 7,756 บาท

PM-731
เคร่ืองวัดแรงกดอากาศแบบดิจิตอล
ย่านการวัด 0.00 ± 150 mbar
สามารถวัดหน่วยเป็น psi � 2.0 และ
(Inwc 0.0 - ± 60)
วัดเป็น mm วอเตอร์คอลัม (0.0 - ±1.500.0 )
ความเท่ียงตรง 1.5 % fs (ฟลูสเกล)
ใช้สำหรับ ห้องคลีนรูม เพ่ือวัดแรงกดอากาศ
ว่าตรงตามมาตรฐานหรือไม่
ราคา  5,993  บาท

AVM-714
เคร่ืองวัดความเร็วลม  แบบ Hot wire
พร้อมระบบ RS232
เคร่ืองวัดความเร็วลมและอุณหภูมิท่ีสามารถวัดได้แม้ความ
เร็วลมจะต่ำมาก มีระบบ RS232
เพ่ือส่งข้อมูลเข้า PC
เลือกหน่วยวัดได้หลากหลาย m/s, ft/min,
km/h, knots, mile/h.
เฃร่ืองมีความทนทานสูง,เรียกดูค่าสูงสุด/
ต่ำสุดได้
ปิดเคร่ืองอัตโนมัติเม่ือไม่มีการใช้งานใดๆ
ราคาพิเศษเพียง 13,500 บาท

TMM-590

PH-705
เคร่ืองวัดค่า pH และอุณหภูมิ
3 1/2  ตัวเลข หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่
แสดงค่าสูงสุด 1999
ย่านการวัดอุณหภูมิ 0.01 �c ถึงประมาณ
65�c
ความแม่นยำ : pH Value  �  0.01 PH
อุณหภูมิ : � 0.8  �c , Milli  Volt : � 0.5 %
ชดเชยอุณหภูมิด้วยตัวเอง หรืออัตโนมัต
เช่ือมต่อคอมพิวเตอร์ด้วย RS-232
และปิดเคร่ืองอัตโนมัติ
ราคา 7,290 บาท

AVM-712PM-731 AVM-714

TMM-590

PH-705 DSL-330DTM-322

TMM-590
ได้มาตราฐาน CE
 ปิดเคร่ืองอัตโนมิติเม่ือไม่ได้ใช้งาน
มีไฟ 3 สี
เพ่ือแสดงประมาณความช้ืนของไม้
 *สีเขียว อากาศแห้ง
 *สีเหลือง มีความช้ืนมากกว่าปกติ
 *สีแดง มีความช้ืนมากเกินไป
 ราคา 3,000 บาท

TG-900
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