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Analoog-spanningsmeter PCE-EP29 
Analoog-spanningsmeter met fase-omschakeling / 96 x 96 mm /  

eenvoudige aansluiting / verschil. installatieposities 

De analoog-spanningsmeter PCE-EP 29 wordt gebruikt om 3-fase spanningen te meten. Deze 
analoog-spanningsmeter wordt in het voorpaneel geïnstalleerd. De afmetingen van deze weekijzer 
meter zijn 96 x 96 mm. Dit maakt een goede leesbaarheid van de gemeten waarden mogelijk. De 
analoog-spanningsmeter is individueel in diverse meet- en weergave bereiken programmeerbaar. De 
analoog-spanningsmeter voor AC spanningen kan tot 500 V (fase naar fase) direct meten. Deze 
meter heeft de meetcategorie III en is dus geschikt voor vele toepassingen bij de controle van 
spanningen in de regeltechniek. De beveiliging tegen overbelasting van de analoog-spanningsmeter 
bedraagt 100% van de geselecteerde schaal. Een bijzonder hoogtepunt van de analoog-
spanningsmeter is dat het over een fase-omschakeling beschikt. Hierdoor kan men met slechts één 
analoog-spanningsmeter meerdere fasen controleren. Mocht u vragen hebben over de analoog-
spanningsmeter PCE-EP29, 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 analoog-spanningsmeter en al onze andere 
producten op het gebied van meettechniek, weegtechniek en regeltechniek. 

 

- Analoog-spanningsmeter met omschakeling 

- 96 x 96 mm 

- Paneel-installatie 

- Lange levensduur 

- Tot 500 V direct meetbaar (fase naar fase) 

- Individueel programmeerbaar 

 

 

 

http://www.pce-inst-benelux.nl/meettechniek.htm
http://www.pce-inst-benelux.nl/weegtechniek/weegschalen.htm
https://www.pce-instruments.com/dutch/regeltechniek/inbouw-apparatuur/analoog-displays-kat_162059_1.htm
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Technische specificaties van de analoog-spanningsmeter PCE-EP29 

Meetbereik (directe spanningsmeting)  500 V AC (fase naar fase) 
300 V (fase naar N) 

Meetbereik (indirecte spanningsmeting)  x / 100 V 
x / 110 V 

Nauwkeurigheid  1,5 

Frequentie van het meetsignaal  45 ... 65 Hz 

Max. bedrijfsspanning (P-N)  300 V AC 

Meetcategorie  CAT III 

Vervuilingsgraad  2 

Overbelasting  100 % van het geseselecteerde meetbereik 

Paneel-uitsparing  92 x 92 mm 

Buitenafmetingen  96 x 96 x 45 

Schaallengte  95 mm 

Gewicht  290 g 

Elektrische aansluiting  Schroefklemmen 

Bescherming  IP 50 

Installatieposities 

 

Omvang van de levering van de analoog-spanningsmeter PCE-EP29  

1 x analoog-spanningstester PCE-EP29, 2 x schroeven voor montage, 1 x handleiding 

 


