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Infraroodcamera PCE-TC 30  
Infraroodcamera voor gebruik bij elektra-installaties / 3,5 " LCD-scherm /  

Handige en robuuste bouw / evaluatiesoftware meegeleverd /Micro-USB voor opladen van 
de accu en voor datatransfer / Resolutie van de sensor 80 x 80  

De infraroodcamera PCE- TC 30 is een thermografische camera, die optimaal als instapmodel 
geschikt is. Door de eenvoudige bouw en de ongecompliceerde bediening van de camera is er geen 
lange gewenningsfase nodig. De camera wordt gebruikt voor elektra-installaties, bij productie- en 
onderhoudsprocessen. Naast de opnameknop zijn er nog 6 andere knoppen, die een gemakkelijke 
bediening met één hand garanderen. Via de micro-USB interface kan de infraroodcamera zowel 
geladen als gelezen worden. De meetresultaten kunnen zo probleemloos op een computer 
overgebracht worden. Daar kan men de gegevens evalueren dankzij de software. De 
Infraroodcamera PCE-TC 30 bezit een meetresolutie van 80 x 80 pixels. Dat betekent, dat aan 6400 
punten de temperatuur quasi gelijktijdig gemeten kan worden. Mocht u vragen hebben over de 
Infraroodcamera PCE-TC 30, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt 
u contact met ons op via het telefoonnummer +31 (0)900 120 00 03. Onze technische medewerkers 
en ingenieurs geven u graag meer advies over deze infrarood thermometer en al onze andere 
producten op het gebied van meettechniek, weegtechniek en regeltechniek.  

 

- Verwisselbare accu 

- Acculooptijd: 4 uur 

- 3,5 " LCD   

- Resolutie sensor 80 x 80  

- Meetbereik tot +250 °C 

- Micro-USB voor dataoverdracht  

 

http://www.pce-inst-benelux.nl/meettechniek.htm
http://www.pce-inst-benelux.nl/weegtechniek/weegschalen.htm
https://www.pce-instruments.com/dutch/meettechniek/meetapparatuur/infrarood-thermometers-kat_153077_1.htm
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Technische specificaties van de Infraroodcamera PCE-TC 30  

Resolutie sensor  80 x 80 

Meetbereik 0 ... +250 °C 

Analysefunctie  Punctuele temperatuurmeting 
Temperatuur-oppervlaktemeting (Tmax / Tmin) 
HOLD-functie (Tmax / Tmin) 

Display  LCD (320 x 240 Pixel) 

Thermische gevoeligheid 80 mk 

Lens  8 mm 

Digitale Zoom  3 x 

Zichtveld 18,5 x 18,5 ° 

Frequentie  50 Hz 

Arbeidstemperatuur  0 ... +50 °C 

Interface Micro-USB 

Meetparameter  Instelbare emissie 

Spanningsvoorziening  Verwisselbare accu 

Acculooptijd ca. 4 uur 

Afmetingen  103 x 98 x 258 mm 

Gewicht  755 g 

Beschermingsklasse IP43 

Verdere gebruiksbeelden van de Infraroodcamera PCE-TC 30  
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De sterke accu van de infraroodcamera is de 
ideale stroomvoorziening. De 4200 mA accu 
zorgt voor een duurzaam gebruik tot 4 uur. De 
accu biedt de mogelijkheid om hem naast het 
normale sluitmechanisme met een slot te 
zekeren. Zo is het niet mogelijk dat de accu 
om wat voor reden dan ook uit het apparaat 
valt en daarmee net een belangrijke meting 
onderbreekt. Het slot bevindt zich aan de 
onderzijde van de accu en is met de vinger 
gemakkelijke te sluiten. 

Inhoud van de levering  

 

  

- 1 x Infraroodcamera PCE-TC 30 
- 1 x USB-kabel (1 m) 
- 1 x USB adapter lader 
- 1 x Accu 
- 1 x SD-kaart met software 
- 1 x Draagriem 
- 1 x Handleiding 

 


