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Contactmakende toerentalmeter PCE-DT 66 

Contactmakende toerentalmeter voor het meten van toerentallen / HOLD-functie / 
Automatische uitschakeling / MAX & MIN / LCD achtergrondverlichting  

De contactmakende toerenteller PCE-DT-66 is een digitaal, op batterij werkend instrument. Door 

verschillende opzetstukken kan deze toerentalmeter voor een verscheidenheid aan toepassingen 

ingezet worden. Naast de verschillende opzetstukken wordt de PCE-DT 66 ook met een verlenging 

van het meetwiel geleverd, zodat het instrument ook risicovrij gebruikt kan worden bij machines. De 

contactmakende toerentalmeter PCE-DT 66 is bij uitstek geschikt voor het bepalen van de snelheid 

van machines, onderedelen en apparatuur (van motoren en bij riemaandrijving. Afhankelijk van welke 

transmissie gemeten wordt, moet het juiste meetwiel gekozen worden. Aangezien met een 

contactmakende toerentalmeter vaak metingen in machines uitgevoerd worden, die vaak in en 

donkere ruimte geplaatst zijn, is het mogelijk om de achtergrondverlichting te activeren. Dus ook in 

een donkere omgeving kan de PCE-DT 66 afgelezen worden. 

Een contactmakende toerentalmeter voert metingen direct uit. De mechanische snelheidsmeting 

wordt uitgevoerd met een contactpunt met een doseerdop die direct op het aspunt van de rotatie 

wordt aangebracht. Als u vragen heeft over de laser tachometer, raadpleeg dan de volgende data 

sheet of bel ons: +31 (0)900 120 00 03. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag 

meer advies over deze tachometer en al onze andere producten op het gebied 

van meettechniek, weegtechniek en regeltechniek. 

   

- Opslagfunctie 

- Verschillende meetwielen en meetsondes 

- Achtergrondverlichting 

- Meting van de extreme waarden 

- Auto-HOLD functie 

- Automatische uitschakeling 

Technische specificaties 

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-voor-alle-parameters/toerentalmeters-kat_155358_1.htm
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Meetbereik   50 ... 19999 omwentelingen / minuut 

Resolutie  Bereik: 50 ... 99,99: 0,01 U / minuut 
Bereik: 100 ... 9999,9: 0,1 U / minuut 
Bereik: 10000 ... 19999: 1 U / minuut 

Nauwkeurigheid   ± 0,03% / 2 cijfers 

Automatische uitschakeling  Na ongeveer 30 seconden 

Geheugenfunctie  Ja  

Stroomvoorziening   4 x 1.5V AAA 

Omgevingsomstandigheden  0 ... +40 ° C, relatieve vochtigheid ≤ 80% 

Weergave   5-cijferige LCD 

Afmetingen   155 x 60 x 27 mm 

Gewicht   120 g 

Afbeeldingen van het gebruik van de contactmakende toerentalmeter PCE-DT 66 

  

 

Omvang van de levering 
1x contactmakende toerentalmeter PCE-DT 66, 2x meetwiel, 2x meetsonde, 1x verlengstuk, 4x 
1.5V batterij (AAA), 1x gebruikershandleiding 

 


