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  1397 معتبر تا پایان سال کیوریتسو ژاپن محصوالت مصرف کننده متقیلیست 
 
NO قیمت )تومان( مشخصات دستگاه مدل 

1  Kyoritsu 1009  376,000 مولتی متر دیجیتال 
2  

Kyoritsu 1011  1,101,000 دیجیتال متر مولتی 

3  
Kyoritsu 1012  1,652,000 دیجیتال متر مولتی 

4  
Kyoritsu 1018 323,000 دیجیتال متر مولتی 

5  
Kyoritsu 1018H 327,000 دیجیتال متر مولتی 

6  
Kyoritsu 1021R 587,000 دیجیتال متر مولتی 

7  
Kyoritsu 1030 661,000 دیجیتال متر مولتی 

8  
Kyoritsu 1051 4,076,000 دیجیتال متر مولتی 

9  
Kyoritsu 1052 4,155,000 دیجیتال متر مولتی 

10  
Kyoritsu 1061 5,511,000 دیجیتال متر مولتی 

11  
Kyoritsu 1062 6,509,000 مولتی متر آنالوگ 

12  
Kyoritsu 1109 689,000 مولتی متر آنالوگ 

13  
Kyoritsu 1109S 816,000 مولتی متر آنالوگ 

14  
Kyoritsu 1110 1,101,000 مولتی متر آنالوگ 

15  
Kyoritsu KT-170 972,000 تستر ولتاژ 

16  
Kyoritsu KT-171 1,558,000 تستر ولتاژ 

17  
Kyoritsu KT-200 آمپرمتر کلمپی دیجیتالAC 483,000 

18  
Kyoritsu KT-203 آمپرمتر کلمپی دیجیتالAC/DC 783,000 

19  
Kyoritsu 2000 60با مینی کلمپ  دیجیتال متر مولتیA 1,048,000 

20  
Kyoritsu 2001 100با مینی کلمپ  دیجیتال متر مولتیA 1,311,000 

21  
Kyoritsu 2002PA آمپرمتر کلمپی دیجیتالAC 1,874,000 

22  
Kyoritsu 2002R آمپرمتر کلمپی دیجیتالAC 2,738,000 

23  
Kyoritsu 2003A آمپرمتر کلمپی دیجیتالAC/DC 3,298,000 

24  
Kyoritsu 2007R آمپرمتر کلمپی دیجیتالAC 798,000 

25  
Kyoritsu 2009R آمپرمتر کلمپی دیجیتالAC/DC 4,983,000 

26  
Kyoritsu 2010  دیجیتالآمپرمتر کلمپی مینیAC/DC 4,376,000 
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27  
Kyoritsu 2012R 120با مینی کلمپ  دیجیتال متر مولتیA 1,690,000 

28  
Kyoritsu 2033 آمپرمتر کلمپی دیجیتالAC/DC 2,413,000 

29  
Kyoritsu 2037 آمپرمتر کلمپی دیجیتالAC/DC 4,310,000 

30  
Kyoritsu 2046R آمپرمتر کلمپی دیجیتالAC/DC 2,479,000 

31  
Kyoritsu 2055 آمپرمتر کلمپی دیجیتالAC/DC 1,672,000 

32  
Kyoritsu 2056R آمپرمتر کلمپی دیجیتالAC/DC 2,579,000 

33  
Kyoritsu 2117R آمپرمتر کلمپی دیجیتالAC 897,000 

34  
Kyoritsu 2127R آمپرمتر کلمپی دیجیتالAC 1,542,000 

35  
Kyoritsu 2200R آمپرمتر کلمپی دیجیتالAC 938,000 

36  
Kyoritsu 2210R آمپرمتر کلمپی دیجیتالAC 3,523,000 فلکسیبل 

37  
Kyoritsu 2300R آمپرمتر چنگالی دیجیتالAC/DC 1,540,000 

38  
Kyoritsu 2412 4,513,000 نشت یاب کلمپی دیجیتال 

39  
Kyoritsu 2413R 6,493,000 نشت یاب کلمپی دیجیتال 

40  
Kyoritsu 2431 4,019,000 نشت یاب کلمپی دیجیتال 

41  
Kyoritsu 2432 4,949,000 نشت یاب کلمپی دیجیتال 

42  
Kyoritsu 2433 4,658,000 نشت یاب کلمپی دیجیتال 

43  
Kyoritsu 2433R 4,998,000 نشت یاب کلمپی دیجیتال 

44  
Kyoritsu 2434 2,883,000 نشت یاب کلمپی دیجیتال 

45  
Kyoritsu 2500  میلی آمپرمتر کلمپیDC 5,240,000 

46  
Kyoritsu 2608A  آمپرمتر کلمپی آنالوگAC 991,000 

47  
Kyoritsu 2805  آمپرمتر کلمپی آنالوگAC 1,399,000 

48  
Kyoritsu 3001B 4,849,000 تستر مقاومت عایقی دیجیتال 

49  
Kyoritsu 3005A 2,987,000 تستر مقاومت عایقی دیجیتال 

50  
Kyoritsu 3007A 4,397,000 تستر مقاومت عایقی دیجیتال 

51  
Kyoritsu 3021 4,998,000 تستر مقاومت عایقی دیجیتال 

52  
Kyoritsu 3022 4,803,000 تستر مقاومت عایقی دیجیتال 

53  
Kyoritsu 3022A 5,386,000 تستر مقاومت عایقی دیجیتال 

54  
Kyoritsu 3023A 4,978,000 تستر مقاومت عایقی دیجیتال 

55  
Kyoritsu 3025A 7,987,000 تستر مقاومت عایقی دیجیتال 
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56  
Kyoritsu 3111V 3,901,000 تستر مقاومت عایقی آنالوگ 

57  
Kyoritsu 3121B 7,716,000 تستر مقاومت عایقی آنالوگ 

58  
Kyoritsu 3122 8,676,000 تستر مقاومت عایقی آنالوگ 

59  
Kyoritsu 3122B 8,377,000 تستر مقاومت عایقی آنالوگ 

60  
Kyoritsu 3123  9,315,000 آنالوگتستر مقاومت عایقی 

61  
Kyoritsu 3123A  9,082,000 تستر مقاومت عایقی آنالوگ 

62  
Kyoritsu 3124  19,590,000 تستر مقاومت عایقی 

63  
Kyoritsu 3125A 8,863,000 تستر مقاومت عایقی دیجیتال 

64  
Kyoritsu 3127 28,689,000 تستر مقاومت عایقی دیجیتال 

65  
Kyoritsu 3128  59,836,000 دیجیتالتستر مقاومت عایقی 

66  
Kyoritsu 3132A 2,854,000 تستر مقاومت عایقی آنالوگ 

67  
Kyoritsu 3161A 4,397,000 تستر مقاومت عایقی آنالوگ 

68  
Kyoritsu 3165 1,864,000 تستر مقاومت عایقی آنالوگ 

69  
Kyoritsu 3166 1,563,000 تستر مقاومت عایقی آنالوگ 

70  
Kyoritsu 4102A  3,610,000 آنالوگارت تستر 

71  
Kyoritsu 4105A 2,276,000 ارت تستر دیجیتال سه سیمه 

72  
Kyoritsu 4105 A-H 4,164,000 با کیف هارد ارت تستر دیجیتال سه سیمه 

73  
Kyoritsu 4105 DL-H 6,114,000 ضد آب با کیف هارد ارت تستر دیجیتال سه سیمه 

74  Kyoritsu 4106 15,721,000 )اندازه گیری مقاومت ویژه خاک( چهار سیمهل ارت تستر دیجیتا 
75  

Kyoritsu 4200 9,987,000 ارت سنج کلمپی 

76  
Kyoritsu 4202 16,626,000 ارت سنج کلمپی 

77  
Kyoritsu 4300 3,960,000 ارت سنج قلمی 

78  
Kyoritsu 4118A 4,198,000 لوپ تستر 

79  
Kyoritsu 4140 8,209,000 لوپ تستر 

80  
Kyoritsu 5010  5,474,000 الگردیتا 

81  
Kyoritsu 5020 6,986,000 دیتا الگر 

82  
Kyoritsu 5201 11,880,000 لوکس متر با سنسور یکپارچه 

83  
Kyoritsu 5202 2,857,000 لوکس متر با سنسور مجزا 

84  
Kyoritsu 5406A تستر کلید نشتی جریان RCD 4,251,000 
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85  
Kyoritsu 5510 3,994,000 ترمومتر لیزری ضد آب 

86  
Kyoritsu 5711 376,000 فاز متر قلمی 

87  
Kyoritsu 6010B 4,832,000 مولتی فانکشن تستر دیجیتال 

88  
Kyoritsu 6015 28,525,000 مولتی فانکشن تستر دیجیتال 

89  
Kyoritsu 6016 14,982,000 مولتی فانکشن تستر دیجیتال 

90  
Kyoritsu 6018F 8,267,000 آنالوگ مولتی فانکشن تستر 

91  
Kyoritsu 6300-01  31,406,000 آمپری 500پاور متر با سه کلمپ 

92  
Kyoritsu 6305-00 24,741,000 پاور متر 

93  
Kyoritsu 6305-01  34,928,000 آمپری 500پاور متر با سه کلمپ 

94  
Kyoritsu 6305-03 39,646,000 آمپری   1000با سه کلمپ  پاور متر 

95  
Kyoritsu 6315-00 34,928,000 پاورآناالیزر 

96  
Kyoritsu 6315-01  40,749,000 آمپری 500با سه کلمپ  پاور آناالیزر 

97  
Kyoritsu 6315-03  42,687,000 آمپری فلکسیبل 1000پاور آناالیزر با سه کلمپ 

98  
Kyoritsu 8031 تستر توالی فاز(RST)  689,000 

99  
Kyoritsu 8035 تستر توالی فاز القایی (RST ) 2,743,000 

100  
Kyoritsu 8115 2,942,000 سنسور کلمپی 

 

 anderson_group@     کانال تلگرام و اینستاگرام گروه اندرسون:
 

 
 )این فروشگاه اینترنتی تحت مالکیت و ضمانت کامل گروه اندرسون می باشد(

 

http://www.anderson.ir/


                            با سه سال گارانتی     

 نمایندگی انحصاری بلند مدت کیوریتسو ژاپن در ایران)ایده نگاران توسعه پارس( گروه اندرسون 

 
 

P a g e  | 5           www.anderson.ir /www.kew-ltd.ir/@anderson_group 75999-021 / 90-22656580-021 / کانال تلگرام و اینستاگرام 
 

 اندرسون: گروه دقیق ابزار و برق تلفنهای تماس دپارتمان

☎  021-75999 
021-22661263-5 📞 

☎ 021-22656580-90      
 2222529-0912:  (18الی  8ساعت ) و اعطای نمایندگی فروش مدیریت ��

 9621417-0912:  (18الی  8ساعت ) نیف مدیریت ��

 www.anderson.irن: اندرسو گروه شرکتی وبسایت

 www.mitoson.com: میتوسان فروشگاهی وبسایت

   www.kew-ltd.ir ن: ایرا در ژاپن کیوریتسو اینترنتی فروشگاه

 
سیاست اصلی گروه اندرسون پخش از طریق نمایندگان فروش مستقر در شهرهای مختلف می باشد اما برای  استراتژی فروش:-

خرید اینترنتی از ، کاالی مورد نظر مشتری را در اختیار نداردیا خود را به اتمام رسانده و موجودی  شهرهای کوچکی که نماینده

برای مصرف بهترین، امن ترین و ارزانترین راه تهیه اقالم کیوریتسو  www.mitoson.com یا و  ltd.ir-www.kewسایت 

 بوده و ضمن تضمین صد درصدی اصالت دستگاه و تمام لوازم جانبی آن، ارسال آن به کلیه نقاط کشور رایگان می باشد. کنندگان 

مشترک اندرسون و کیوریتسو )با هفت قفل امنیتی( عرضه گردیده و  هولوگرامتمام محصوالت کیوریتسو فقط با  اصالت کاال:-

کاالی بدون هولوگرام، مشمول گارانتی و مورد تأیید نخواهد بود و مصرف کنندگان عزیز عالوه بر رویت هولوگرام، می بایست 

 را از شرکت استعالم نمایند. نام نمایندهمحصول و  شماره سریال
 .جهت دریافت قیمت سایر مدلهای کیوریتسو و لوازم جانبی با شرکت تماس بگیرید-

 .اطالع رسانی خواهد شد  anderson_group@تمام وقایع و اخبار مربوط به کیوریتسو در کانال تلگرام و اینستاگرام به نشانی -

  از از آنجا که ادعا می گردد محصوالت کیوریتسو به لحاظ کیفیت، قیمت، دقت، دوام و خدمات پس از فروش در دنیا بی رقیب است و

در جهان بوده و عالوه بر ایران مجاز به  کیوریتسو نماینده انحصاری آن در ایران )گروه اندرسون( بزرگترین و قویترین نمایندهآنجا که 

 می باشد، لذا: نیز کشور دیگر  13در  قانونی فروش

 !پایین ترین قیمت کیوریتسو در دنیا، برای ایران عرضه شد 

  شد!سه سال گارانتی محصوالت کیوریتسو 

 حد تعمیرات و کالیبراسیون افتتاح شد!وا 

 !امکان صادرات توسط فعاالن تجاری آغاز شد 

 کلیه نمایندگان، بازرگانان و یا هر شخصی که توان پخش محصوالت کیوریتسو در کشورهای ذیل را دارد با شرکت تماس بگیرد:

قرقیزستان -گرجستان-قزاقستان-یمن-افغانستان-لبنان-سوریه-عراق

 ترکمنستان-ارمنستان-ازبکستان-آذربایجان-تاجیکستان
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