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DC voeding PKT-1530 

DC voeding / 1 ... 16 V DC / max. 60 A uitgangsstroom  
Grove en fijne instelling / Twee grote, groene 3-cijferige LED weergaven 

De DC voeding PKT-1530 wordt met hoogwaardige schakelvoeding technologie uitgerust. 
Daardoor is de DC voeding op veel gebieden inzetbaar. In de telecommunicatie, laboratoria, in de 
elektroservice of opleiding, deze DC-voedingseenheid kenmerkt zich door zijn eenvoudige 
handhaving en is na een korte inwerkingtijd zeer gemakkelijk te bedienen. De grote draaiknoppen 
met dubbele functie zorgen voor een grove- en fijne instelling van stroom en spanning op de PKT-
1530. De spanning in het bereik van 0 … 16 V is hiermee gemakkelijk te bepalen. De maximale 
instelbare uitgangstroom ligt bij 60 A op de hoofduitgang op de rugzijde. Aan de voorkant van de 
voedingseenheid kan de gebruiker stroom instellen van 5 A. Dit zorgt voor een breed 
gebruikersveld. Gezien de DC voeding met een beschermd contact uitgerust is, is het mogelijk om 
meerdere gelijkstroom apparaten serieel of parallel veilig te gebruiken. Naast de zeer 
nauwkeurige instelling van stroom en spanning kan de gebruiker drie vaste stroom en 
spanningsparen ordenen. Dit vereenvoudigt het werk enorm, omdat vaak dezelfde spanningen en 
stroomeenheden nodig zijn. De intelligente temperatuursturing maakt een zeer stille werking 
mogelijk en is uitvalsbestendig. Mocht u vragen hebben over de DC voeding PKT-1530, 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 voedingseenheid en al onze andere producten op het gebied 
vanmeettechniek, weegtechniek en regeltechniek. 

 

- Hoge HF-kracht 

- 3 Spanning- en stroomparen oproepbaar 

- max. 5 A instelbaar 

- Tot 60 A schakelbaar  

- Wijd spanningsbereik 

- Grove- en fijne instelling 

- Gering gewicht  

- Actieve koeling door ventilatie 

Technische specificaties van de DC voeding PKT-1530 

Weergave 2 x 3-stellige 15 mm groene 7-

segmentweergave 

Uitgangspanning (regelbaar) 1 ... 16 V DC 

Uitgangstroom (frontzijde) max. 5 A 

Uitgangstroom (rugzijde) max. 60 A 

http://www.pce-inst-benelux.nl/meettechniek.htm
http://www.pce-inst-benelux.nl/weegtechniek/weegschalen.htm
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Uitgangsvermogen 960 W 

Rimpeling 5 mVeff 

Werkingsgraad > 85,0 % 

Bedrijfspanning 200 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz 

Afmetingen 200 x 90 x 325 mm 

Gewicht 3,6 kg 

Omvang van de levering  
1 x DC-voeding PKT-1530, 1 x Netsnoer, 1 x Handleiding 

 


