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Flexibele stroomtang PCE-CM 40 
Flexibele stroomtang tot 3000 A / Rogowski-spoel met 170 mm diameter / Inrush functie / 

frequentiemeting / LC display 

De flexibele stroomtang PCE-CM 40 is geschikt voor het uitvoeren van stroommetingen tot 3000 A 
AC. Naast de TRMS stroommeting kan de flexibele stroomtang voor de meting van aanloopstroom 
(Inrush) gebruikt worden. De meting van stroom wordt gedaan met behulp van een flexibele 
Rogowski-spoel. Dit betekent, dat de elektrische geleider die in de flexibele stroomtang gelegd 
wordt en spanning in de ampèremeter induceert. Deze spanning staat in proportionele verhouding 
tot de stroming door de elektrische geleider. Hierdoor wordt het mogelijk gemaakt zonder gevaar 
zeer hoge stromingen te meten met de flexibele stroomtang. In aanvulling op de stroommeting is de 
stroomtang in staat frequenties te meten van 50…400 Hz.  

De flexibele stroomtang PCE-CM 40 kan gebruikt worden bij de meting van AC stroom bij machines 
en (elektro-)installaties. Door de flexibele Rogowski-spoel met een diameter van 170 mm kan de 
stroomtang overal ingezet worden waar een normale stroomtang, vanwege de benodigde ruimte, 
niet ingezet kan worden. De wisselstroom meetwaarden worden weergegeven op het belichte LCD. 
Verder kunnen de meetwaarden opgeslagen worden in het geheugen, welke uitgelezen kan 
worden via de bluetooth interface.  

Mocht u vragen hebben over de flexibele stroomtang PCE-CM 40, dan kunt u de volgende 
technische  specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer +31 
(0)53 - 737 01 92. Onze technici en ingenieurs zullen u graag met raad bijstaan over deze meter 
en/of over ieder willekeurig product van onze regelings- en controlesystemen, meetinstrumenten of 
weegschalen van PCE Benelux. 
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- Tot 3000 A AC 

- LC Display 

- Inrush-functie 

- Frequentiemeting 

- Eenvoudige bediening  

- Datageheugen  

Technische specificaties 

Meetparameter  Meetbereik  Resolutie  Nauwkeurigheid 

Wisselstroom 50 ... 
400 Hz 
TRMS 

30 A AC 0,01 A ±(3 % v. meetwaarde + 8 digit) 

300 A AC 0,1 A ±(3 % v. meetwaarde + 5 digit) 

3000 A AC 1 A ±(3 % v. meetwaarde + 5 digit) 
 

Display  LCD met achtergrondverlichting 

Spoel diameter  ca. 170 mm x 5 mm 

Bedrijfscondities  5 ... 40 °C / max. 80 % r.v. niet condenserend 

Opslagcondities  -20 ... 60 °C / max. 80 % r.v. niet condenserend 

Bedrijfshoogte  max. 2000 m 

Voeding  2 x 1,5 V AAA batterij 

Automatische uitschakeling  na ca. 15 minuten 

Veiligheidsnormen  EN61010-1, EN61010-2-032, EN61326-1 

Overspanningscategorie  CAT III, 1000 V 
CAT IV, 600 V 

Vervuilingsgraad  2 
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Leveromvang 
1 x Flexibele Ampèremeter PCE-CM 40 bestaande uit weergave-unit en Rogowski-spoel 
2 x 1,5 V Batterij, 1 x Handleiding  

 


