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Gestabiliseerde voedingseenheid PKT-6130 

Gestabiliseerde voedingseenheid voor onderzoek / 0 ... 15 V / 0 ... 5 A / 
Kortsluitingbestendig/ Instelling via vergrendelbare potentiometer / Gelijk- en 

wisselspanning (AC / DC) 

De PKT-6130 wordt gekenmerkt door zijn stabiliteit op lange termijn. Met deze voedingseenheid is 
het mogelijk om duurzaam 10 A gelijk- en wisselstroom te genereren. De spanning is in te stellen 
via een vergrendelbare instelling. De spanning kan direct op de draaipotentiometer afgelezen 
worden en is vrij in te stellen in het bereik van 1 ... 15 V AC / DC. Deze gestabiliseerde 
voedingseenheid wordt via bananenstekkers aangesloten aan een meeteenheid en is 
kortsluitingbestendig. Om uitval te voorkomen is de PKT-6130 tevens met een ventilator uitgerust 
tegen oververhitting. Door de aangebrachte greep wordt een makkelijk transport mogelijk gemaakt. 
De compacte afmetingen en het geringe gewicht ondersteunen dit. Mocht u vragen hebben over de 
gestabiliseerde voedingseenheid PKT-6130, 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. 

 

- 4 mm veiligheidstekkers 

- 0 ... 10 A AC / DC  

- 1 ... 15 V AC / DC vergrendeld instelbaar 

- Gescheiden uitgang voor AC en DC  

- 2 Grote draairegelaars voor het instellen  

- Kortsluitingbestendig 

- Lange termijn stabilisatie 

- Temperatuur geregeld 

 

 

 

http://www.pce-inst-benelux.nl/meettechniek.htm
http://www.pce-inst-benelux.nl/weegtechniek/weegschalen.htm
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Technische specificaties van de gestabiliseerde voedingseenheid PKT-6130 

Uitgangsspanning (regelbaar)   1... 15 V AC / DC 

Uitgangsstroom  10 A AC / DC 

Uitgangsvermogen  150 W 

Overbelasting temperatuurbescherming  temperatuurgeregelde ventilator 

Bedrijfsspanning (schakelbaar)   115 / 230 V AC, 50 / 60 Hz (schakelbaar) 

Afmetingen  170 x 160 x 250 mm 

Gewicht  6 kg 

Veiligheid  EN-61010-1 

Omvang van de levering  
1 x Gestabiliseerde netvoeding PKT-6130, 1 x Aansluitkabel, 1 x Handleiding 

 


