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Elektronische stethoscoop STE-3 
stethoscoop voor gebruik bij inspectie, onderhoud en reparatie / werkt met een 
piëzo-elektrische omvormer / voor het lokaliseren van geluiden die op schade 

duiden / wordt met koptelefoon geleverd 

De stethoscoop werkt op batterijen en is gemakkelijk te bedienen. Deze stethoscoop 
wordt gebruikt om geluiden in machines op te sporen, bijvoorbeeld in ventilatoren, 
zuigers en pompen. De stethoscoop is ideaal voor de inspectie van geluiden of 
vibraties in fabrieken, zodat de persoon die met het onderhoud belast is de 
mogelijkheid heeft om de oorzaken van de problemen te herkennen, voordat de 
machines of installaties stil komen te staan (preventief / gericht onderhoud). De 

behuizing van de stethoscoop is van ABS plastic en beschikt bovendien over een 
ontwerp dat er op bedacht is om de bediening te vergemakkelijken. De stethoscoop 
werkt met een piëzo-elektrische omvormer, die zelfs de geringste geluiden ontdekt. 
De grote drukknop dient om het volume op drie niveaus in te stellen, om de 
geluidssterkte te regelen. Drie LED's geven de uitgekozen geluidssterkte weer. De 
koptelefoon van de stethoscoop is met twee instelbare oorkappen uitgerust en is op 

een kabel van 2 m lengte aangesloten. U kunt de stethoscoop in uw werkplaats 
gebruiken. Mocht u vragen hebben over de elektronische stethoscoop, 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 de elektronische stethoscoop en over ieder willekeurig 
product van onze regelings- en controlesystemen, meetinstrumenten of weegschalen 

van PCE Benelux.  

 

Technische specificaties van de elektronische stethoscoop STE-3 

Frequentiebereik 30 Hz...15 kHz 

Volume instelbaar 

Batterijvoeding 4 x 1,5 V AAA batterijen (inclusief) duur 
ca. 30 uur 

http://www.pce-inst-benelux.nl/meettechniek/meetinstrumenten.htm
http://www.pce-inst-benelux.nl/weegtechniek/weegschalen.htm
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Behuizing ABS 

Omgevingstemperatuur 0 ... 45 °C 

Afmetingen (apparaat)  apparaat: 300 x 40 x 40 mm 

Naaldsensor (inschroefbaar) 1 x 300 mm ; 1 x 70 mm (lengte)  

Sensormateriaal staal 

Gewicht 240 g (inclusief batterij) 

Inhoud van de zending van de elektronische stethoscoop STE-3 

1 x stethoscoop STE-3, 1 x koptelefoon, 1 x sensor van 70 mm, 1 x sensor van 300 
mm, 1 x batterij, 1 x koffer, 1 x gebruiksaanwijzing  

 


