
 

 
  اتاقتان  در  که  برقی  پریز  کنید  بررسی  یا  ببرید؟  پی  سیم  داخل  برق   جریان   وجود  به   بخواهید  که   شده  حال  به   تا

  فازمتر   انواع  مورد  در.  است  گزینه  ترین  مناسب  فازمتر  کاری  چنین  انجام  برای  نه؟  یا  است  برق  دارای  دارد  وجود

  عدم   و  وجود  فقط  ابزار   واین  شود  نمی  مشخص  ها  فازمتر  توسط  عبوری  برق  جریان  اندازه  که  بدانید  است  بهتر

 .دهند می نشان را جریان وجود

 می  استفاده  آن  از  نیز  برق  متخصص  های  تکنسین  حال  این  با   اما   است  ساده  بسیار   آن   ساختار   و  ابزار   این  با  کار

  این  در علت همین به. است مختلف های مدل  و ها طرح در فازمتر انواع وجود ابزار این بودن کاربردی علت. کنند

  اختیارتان   در  را  دیگری  مهم  نکات  و  است  کدام  فازمتر  انواع  و  چیست  فازمتر  اینکه  با  رابطه  در  کاملی  اطالعات  متن

 .گذاریم می

 آن از استفاده نحوه و چیست فازمتر •

 فازمتر  ساختار •

o فازمتر میله 

o فازمتر دسته 

o فازمتر المپ 

o فازمتر دستگاه کار نحوه 

https://arvatools.com/type-tester-screwdriver/#%D9%81%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%AA%D8%B1_%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D9%88_%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%D8%A2%D9%86
https://arvatools.com/type-tester-screwdriver/#%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D9%81%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%AA%D8%B1
https://arvatools.com/type-tester-screwdriver/#%D9%85%DB%8C%D9%84%D9%87_%D9%81%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%AA%D8%B1
https://arvatools.com/type-tester-screwdriver/#%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D9%81%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%AA%D8%B1
https://arvatools.com/type-tester-screwdriver/#%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%BE_%D9%81%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%AA%D8%B1
https://arvatools.com/type-tester-screwdriver/#%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87_%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%81%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%AA%D8%B1


 فازمتر  انواع •

o تماسی فازمترهای 

 تماسی سر یک فازمتر ▪

 تماسی  سر دو فازمتر ▪

o تماسی غیر فازمتر 

 القایی فازمتر ساختار و کار نحوه •

 دارد؟  هایی ویژگی چه  دیجیتال فازمتر •

 یکدیگر با تماسی و دیجیتال القایی، های فازمتر انواع تفاوت •

 آروا  فازمتر انواع •

 آروا  کالم •

 نآ از استفاده نحوه و چیست فازمتر

 است  الزم تنها فازمتر  با  کار  برای. شناسند می را  آن test pen  نام  با انگلیسی به و است فازنما فازمتر، دیگر نام

  کار   طرز.  دهیم  اتصال  کنیم؛  بررسی را  آن  برق  جریان  خواهیم  می  که  دیگری  ای  وسیله  هر  یا  سیم  به  را  فازمتر  لبه

 دو  چسبانیم؛   می  فازمتر  انتهای  به   را   خود  انگشت  فازمتر،  مدل  به جهتو   با  که   است  گونه   این   به  ابزار  این  از  استفاده

  آن   علت  که  شود  نمی  روشن  یا  است  برق  جریان  عبور  از   نشان  که  شود  می  روشن  المپ  یا  افتد  می  اتفاق  حالت

 :باشد می زیر دالیل از یکی

 دنباش نول سیم •

 باشد  شده قطع آن درون اتصالت و فازمتر •

 د ندار وجود یا است قطع برق جریان •

 فازمتر  ساختار

https://arvatools.com/type-tester-screwdriver/#%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9_%D9%81%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%AA%D8%B1
https://arvatools.com/type-tester-screwdriver/#%D9%81%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://arvatools.com/type-tester-screwdriver/#%D9%81%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%AA%D8%B1_%DB%8C%DA%A9_%D8%B3%D8%B1_%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://arvatools.com/type-tester-screwdriver/#%D9%81%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D8%AF%D9%88_%D8%B3%D8%B1_%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://arvatools.com/type-tester-screwdriver/#%D9%81%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D8%BA%DB%8C%D8%B1_%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://arvatools.com/type-tester-screwdriver/#%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87_%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D9%88_%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D9%81%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://arvatools.com/type-tester-screwdriver/#%D9%81%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84_%DA%86%D9%87_%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C_%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%9F
https://arvatools.com/type-tester-screwdriver/#%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA_%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9_%D9%81%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84_%D9%88_%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D8%A7_%DB%8C%DA%A9%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1
https://arvatools.com/type-tester-screwdriver/#%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9_%D9%81%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D8%A2%D8%B1%D9%88%D8%A7
https://arvatools.com/type-tester-screwdriver/#%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A2%D8%B1%D9%88%D8%A7


 

 ها  فازمتر.  است  متفاوت  مدلشان  توجه  با  نیز  ها  آن  ساختار  و  دارند  متفاوتی  انواع  فازمترها  گفتیم  که  طور  همان

 چندین  از  فازمتر.  داریم  را  فازمتر عانوا   ترین  متدوال  ساختار  بررسی  قصد   ادامه  در  ما.  هستند  گوشتی  پیچ  به  شبیه

 ر فازمت انتهای پالستیکی، دسته فازمتر، میله: است شده تشکیل تقسم

 رفازمت میله

 فازمتر  میله.  باشد  می  درونی  اجزا  به   جریان   انتقال  برق،  وجود  صورت  در  آن  وظیفه  و  است  فلزی   میله  این  جنس

 عایق  ایمنی  حفظ  برای   که  میله  بدنه  و  گویند  می  میله  نوک  قسمت  به   که  لبه:  است  شده  تشکیل  قسمت  دو  از

 .است شده

 فازمتر دسته

 .دارد  وجود نارسانا پالستیکی دسته فازمتر کل انتهای  تا فازمتر میله انتهای از

 فازمتر المپ

  فازمتر   به  جریان  نقطه  این  در .  باشد  می  لمسی  و  ای  دکمه  صورت  به   که  دارد  قرار  رسانا   جسمی  فازمتر  انتهای

 .یابد می انتقال

  مت، مقاو   های  نام   با  جز  سه  فازمتر  داخل  در.  رسد  می  درونی  اجزای  شناخت  به  نوبت  ظاهری  ساختار  شناخت  از  بعد

 .دارد وجود فنر  و فازمتر المپ

https://arvatools.com/shop/%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C/%D9%BE%DB%8C%DA%86-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%AA%D8%B1/


 المپ جنس.  دهد می کاهش  را برق جریان شدت  به و است اهم کیلو ۸۲۰ تا  اهم یک  از  عمدتاً فازمترها مقاومت

 المپ  به  جریان  انتقال  موجب  نیز  موجود  فنر.  شود می  روشن  برق  جریان  عبور  صورت  در  که  است  نئون  از  ها  آن

 .شود می

 رفازمت دستگاه کار نحوه

 

 وجود.  رسد  می  مقاومت  به  رسانا  میله  توسط  جریان  این  شود،  می   متصل  برق  جریان  به  دستگاه  لبه  که  زمانی

  است   فازمتر  انتهای  در  که   المپی  به  نهایت   در  و   کند  پیدا  کاهش  بسیار  مقدار  به  جریان  شود   می   باعث  مقاومت

.  دهد  انجام  را  اینکار  تواند  می  شما  دست   که  است  نیاز  نول  خروجی  یک  به  شود  روشن  المپ  که  آن  برای.  میرسد

 .شود  می روشن المپ باشد فاز سیم اگر حالت این در. دهید قرار دستگاه انتهای  روی را دستتان تنها است کافی

 فازمتر  انواع



 

 زیر   هرکدام که تماسی غیر فازمترهای یا تماسی فازمترهای: شوند می تقسیم اصلی دسته دو به  فازمترها ابتدا در

 .دارند مشخصی های دسته

 یتماس فازمترهای

  برقرار   اتصال  برق  پریز   یا  سیم  فازمتر،   بین  باید  ها  آن   از   استفاده  برای  است  مشخص  فازمتر   این  نام  از  که  طور  همان

 .نمود اشاره زیر موارد به توان می تماسی های فازمتر ملهج  از. شود

 یتماس سر یک فازمتر

 وصل  نظر  مورد  مکان  به  را  آن  لبه  است   کافی  تنها  که  باشند  می  ها مدل  ترین  رایج  از  تماسی  سر  یک  فازمترهای

 .دهیم قرار آن انتهای در را دستمان و کنیم

 ی تماس سر دو فازمتر



 

  مکانی   به  آن  سر. شود  می  متصل  مکانی  به  آن  سر  دو  هر  نامش  با   مشابه  که  است  دستگاهی  تماسی  دوسر  فازمتر

  سیم  یک اندستم از استفاده جای به فازمتر انتهای در و کنیم می متصل بگیریم برق تست آن از خواهیم می که

 بیشتری  امنیت  تماسی  سر  یک  های  فازمتر  به  نسبت  مدل  این.  شود  می  زمین  به  اتصال  موجب  که  دارد  وجود

 .دارد

 یتماس غیر فازمتر

 به   نسبت  ها  فازمتر  نوع  این.  ندارد  وجود  اتصال  یا  تماس  به  نیاز  مدل  این  در.  است  القایی  فازمترها  این  دیگر  نام

 .است تر پیچیده ها آن  با کار  و باالتر کمی ها آن قیمت چنین هم. دارند  ریباالت دقت تماسی های فازمتر

  کدامند؟  منزل کاربردی ابزار: بخوانید بیشتر

 یالقای فازمتر ساختار و کار نحوه

 دستگاه  یا  سیم  اطراف  که  معنا  این  به  ;باشد  می  القایی  خاصیت  دارای  کند  می  عبور  برق  جریان  سیمی  از  که  زمانی

 فازمتر   ساختار  در.  ندارد   وجود  سیم  کردن  لخت  یا  اتصال  به  نیازی  فازمتر  نوع این  در.  دارد  وجود  جریان از  ای  حاله

 .است  برق  جریان القای  کردن   پیدا  الکتریکی  برد   وظیفه.  دارد  وجود  نیز باتری تعدادی  و  الکترونیک برد  یک  القایی

  دکمه   ها  باتری  گذاری   جای  از  بعد.  باشند سالم  ها  باتری  کنیم  حاصل  اطمینان  باید حتما  القایی  فازمتر  با  کار یبرا

  قرمز  چراغ  شدن  روشن.  کنیم  می  نزدیک  نظرمان  مد  دستگاه  یا  سیم  به  و  دهیم  می  فشار  را  فازمتر  شدن  روشن

 .شود می استفاده قوه چراغ عنوان به دستگاه این از مواقع از بعضی در. است برق وجود دهنده نشان

https://arvatools.com/%DA%86%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7/


 ؟ دارد هایی ویژگی چه  دیجیتال فازمتر

 

 سایر  از  دیجیتال  فازمترهای  ساختار.  است  دیجیتال  فازمتر  دارد؛  باالتری  امنیت  آن  با  کار  که  فازمترهایی  از  یکی

 شودو  می  روشن  فازمتر  المپ  یا   نه؟  یا  است  موجود  جریانی  شود،  مشخص  اینکه  برای.  است  تر  پیچیده  ها  فازمتر

 دی  سی  ال  یک  دیجیتال  های  فازمتر  از  ریبسیا  در.  شود  می  پخش   جریان  وجود  نشانه  به  فازمتر  از  صدایی  یا

  گیری   اندازه  برای  آن  قابلیت  و   دی  سی  ال  این.  شود  می  داده  نشان   ولتاژ  اختالف  مقدار  که  دارد  وجود  کوچک

 .باشد می مناسب dc وac  جریان

 ریکدیگ با تماسی و دیجیتال القایی، های فازمتر انواع تفاوت



 

 .هستند گزینه ترین مناسب تماسی های فازمتر شوید آگاه جریان   وجود عدم و وجود از تنها خواهید می اگر

 ولتاژ کنار در دارید قصد اگر. هستند مناسب دیجیتال فازمترهای بدانید نیز را  ولتاژ اختالف میزان دارید قصد اگر

 .هستند مناسب القایی ایه فازمتر شود، داده نشان شما به نیز مقاومت و فرکانس جریان، و

 آروا  فازمتر انواع

 



 ساخته  متریال  بهترین  از  آروا  ایه  فازمتر.  باشد  می  دارا  را  دیجیتال  تا  معمولی  های  فازمتر  از  وسیعی  تنوع آروا

 .اند شده

 دهستن جریان و بار  اضافه برابر در عایق دسته دارای •

 .بگیرید دست در را  آن بتوانید راحتی به  تا است نرم و ارگونومیک و شفاف ها آن دسته •

 .باشند داشته طوالنی عمر تا است نئون از ها آن المپ جنس •

 .کنید  آویزان خود لباس به را آن  تا است هشد تعبیه فازمتر روی بر گیره عدد یک •

 .باشد می ایمنی افزایش جهت الیه دو عایق دارای فازمتر •

 ..دارد باالیی دقت شمارنده دیجیتال فازمتر در •

 .باشد می مناسب قیمت دارای فازمترها تمام •

 :آروا کالم

  کسب   اطالعات   کنید؛  تهیه  خوب   فازمتر  یک  توانید  می  چگونه  اینکه  درباره  و  شناختید  را   فازمتر  انواع   که   حال

 ایران  سراسر  در  آروا  های  نمایندگی.  کنید  خریداری  و  پیدا  را  خود  نیاز  مورد  فازمتر  توانید  می  راحتی  به  کردید،

  و   کیفیت  آروا  محصوالت .  کنید  خریداری  را  نظرتان  دم  فازمتر  ها   آن  به  مراجعه  با   توانید  می  شما  و  دارد  وجود

 .باشید  چالشی هر پذیرای ما با  تا دارند باالیی  تنوع

 

 :فازمتر انواع مورد در شما سواالت پاسخ

 ؟ چیست فازمتر مارک بهترین

  به  فازمتر خرید راهنمای  بخش در اما  نیست پذیر امکان کنیم اشاره  خاصی مارک  به  دقیق طور  به بخواهیم اینکه

 شما  و کردیم بیان کامل طور به نیز را آروا فازمتر های  ویژگی چنین هم.  است شده اشاره فازمتر انواع خرید نکات

 .آورید دست به را کافی اطالعات محصوالت  صفحه مراجعه با توانید می

 ؟شود می استفاده هایی مکان چه در فازمتر از

 .شود می  استفاده خانگی تا صنعتی مصارف جمله از مختلفی های بخش در ها فازمتر از

 

https://arvatools.com/

