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E-veldmeter DZ4     
Voor meten van statische ladingen op goederen / nauwkeurige meting van geleidende 

behuizing / controle van ionisatoren. 

De E-Veldmeter kan zeer hoge, statische spanning tot 19,99 kV (positief/negatief) registreren en 
evalueren. Door de eenvoudige bediening is de E-veldmeter DZ4 ideaal voor zowel beginners als 
professionals. Vanwege de lage resolutie van 1V / 10V en een meettolerantie van ± 5% maakt de 
E-veldmeter DZ4 zeer nauwkeurige metingen. De 180° draaibare kop is instelbaar in stappen van 
45° en dat maakt het dus mogelijk om metingen te doen op lastig bereikbare plaatsen. De 
ingebouwde LED geeft de juiste meetafstand van de E-veldmeter tot het meetobject. De optionele 
slip-elektrode maakt het mogelijk dat de E-veldmeter DZ4 eenvoudig het ionenbalans van 
ionisatoren controleert. Door de geïntegreerde HOLD-functie kunnen de meetresultaten snel en 
gemakkelijk vastgelegd worden. Mocht u vragen hebben over de E-veldmeter DZ4, 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 veldsterktemeter en al onze andere producten op het gebied 
van meettechniek, weegtechniek en regeltechniek. 

 

- Meetbereik tot 19.99 kV (positieve / 

negatieve)  

- Resolutie 10V en 1V in I.B modus  

- Elektrisch veld  

- Swivel meetkop 

- Op batterijen  

- Voor beginners en professionals  

- LED-afstand-display  

- Meting in geïoniseerde lucht 

 

http://www.pce-inst-benelux.nl/meettechniek.htm
http://www.pce-inst-benelux.nl/weegtechniek/weegschalen.htm
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Technische specificaties voor de E-veldmeter DZ4 

Meetbereik   -1,999 1,999 KV kV ...  
-19,99 19,99 KV kV ... 

Meetafstand  30 mm 
LED-afstand-display  

Nauwkeurigheid  ±5 %  

Gebruikstemperatuur  +10 ... +40 °C  

Beeldscherm  LCD-display  

Batterij  9 V batterij  

Behuizing   Geleidende kunststof (ABS) 

Afmetingen 68 x 22 x 138 mm 

Gewicht  170 g (incl. batterij)  

Leveromvang E-veldmeter DZ4 
1 x E-veldmeter DZ4, 1x aardingskabel, 1x 9V batterij, 1x etui, 1x testcertificaat zonder 
meetwaarden, 1 x handleiding 

 


