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Multimeter tang PCE-DC2 
digitale mini multimeter tang voor AC/DC stroom en AC-spanningsweerstand / maximale 

opening van de tang 18 mm /  
True RMS 

Deze multimeter tang is ontwikkeld voor de indirecte detectie van AC/DC en weerstanden. De 
multimeter tang heeft een zaklamp om het meetpunt te verlichten en een contactloze voltage test 
functie. De kleine afmetingen van deze multimeter tang maken het mogelijk om op moeilijk 
bereikbare plekken te werken. Het verlichte scherm van de multimeter tang garandeert een goede 
lezing, zelfs op donkere plekken, zoals elektrische kasten en kabelgoten. De contactloze 
spanningstest helpt niet alleen bij het detecteren van potentieel gevaar, maar is ook een nuttig 
instrument voor het detecteren van de globale positie van de snijdraad. Mocht u vragen hebben 
over de multimeter, 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 technici en ingenieurs zullen u 
graag met raad bijstaan over deze ampèremeter en over ieder willekeurig product van onze regel- 
en controlesystemen, meters of weegschalen. 

 

- LCD scherm 3 2/3 posities, met  

  backlight, gelijkstroom tang 

- Meting van AC/DC stroom en Ohms 

- Functie voor het opslaan van  

  waarden, nul-stelling van de DCA,  

  contactloze spanningstester 

- Ingebouwde verlichting van het   

  meetpunt 

- Automatische bereikselectie 

- Automatische uitschakeling 

- Opening van de tang: 18 mm 

Mini multimeter tang PCE-DC2 tijdens gebruik 

http://www.pce-inst-benelux.nl/meettechniek/meetinstrumenten.htm
http://www.pce-inst-benelux.nl/weegtechniek/weegschalen.htm
http://www.pce-instruments.com/dutch/meettechniek/meetinstrumenten/amp-remeters-kat_153436.htm
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Mini multimeter tang PCE-DC2 tijdens het 

gebruik bij een schakelkast 

 
Mini multimeter tang PCE-DC2 gebruiksbeeld 

Technische gegevens van de multimeter tang PCE-DC2 

Meetbereik/ Resolutie/ Nauwkeurigheid   

AC stroom (True RMS) 
(50/60 Hz) 

200 AAC / 0,1 AAC / ±2,5 % + 8 digits 

DC gelijkstroom 200 ADC / 0,1 ADC / ±2,0 % + 5 digits 

AC spanningstest (True RMS) (50/60Hz) 600 VAC / 0,1 VAC / ±(1,5 % + 8 digits) 

DC gelijkspanningstest 600 VDC / 0,1 VDC / ±(1,0 % + 2 digits) 

Ohms 999.9 Ω / 0,1 Ω / ±(1,5 % + 8 digits) 

Diameter van de geleider max. 18 mm 

Algemene informatie over de multimeter tang 

Verlichting van het meetpunt witte LED´s 

Doorsnede van de geleider maximum 18 mm 

Scherm backlight 
LCD scherm 3 2/3 posities 

Voeding 2 x 1,5 V AAA batterijen 

Behuizing PVC 

Afmetingen 164 x 65 x 32 mm 

Gewicht 175 g 

Normen EN61010-1; CAT II / 600 V 
EN61010-2-032; CAT III / 300 V 

Inhoud van de zending van de multimeter 

1 x ampèremeter tang PCE-DC2 , 2 x meetkabels, 1 x draagtas, 2 x batterijen en 1 x handleiding. 

 


