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Hoogvermogen voeding PKT-1560 

DC voeding / 1 ... 32 V DC / max. 30 A uitgangstroom  
Grove en fijne instelling / Aansluiting via bananenstekker  

De hoogvermogen voeding PKT-1560 wordt voor het gebruik in laboratoria en werkplaatsen 
ontwikkeld. Door het brede stroom- en spanningsbereik is de hoogvermogen voeding PKT-1560 
voor vele toepassingen geschikt. Dit apparaat heeft een uitgang via een bananenstekker aan de 
voorkant. Via deze hoofduitgang zijn vele instrumenten aan te sluiten. De uitgangspanning is via 
draairegelaars vrij in te stellen tot maximaal 32 V DC. De stroom kan tot 30 A verstrekt worden. Zo 
is de PKT-1560 voor de brede inzet in laboratoria en werkplaatsen geschikt. De instelling van de 
stroombegrenzing kan bij de PKT-1560 in een open stroomkring verlopen. De instelling van stroom 
en spanning kan grof of fijn verlopen. De gebruiker kan met de grove instelling kiezen welke 
spanning en welke stroom nodig zijn. Vervolgens kan de instelling verfijnd worden. Er kunnen drie 
stroom- en spanningsparen van tevoren ingesteld worden. Deze functie vereenvoudigt het werken, 
wanneer vaak dezelfde parameters van de gebruiker nodig zijn. Mocht u vragen hebben over de 
hoogvermogen voeding PKT-1560, 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. 

 

- Hoge HF-kracht 

- 3 Spanning- en stroomparen instelbaar 

- Max. 30 A 

- Tot 32 V instelbaar  

- Breed spanningsbereik 

- Grove en fijne instelling 

- Geringe ruisontwikkeling 

- Goed afleesbare displays 

Technische specificaties van de hoogvermogen voeding PKT-1560 

Weergave 2 x 3-cijferig 15 mm groene 7-Segmentanzeige 

Uitgangspanning (regelbaar) 1 ... 32 V DC 

Uitgangstroom (frontzijde) max. 5 A 

Uitgangstroom (rugzijde) max. 30 A 

Uitgangsvermogen 960 W 

Rimpeling 5 mVeff 

http://www.pce-inst-benelux.nl/meettechniek.htm
http://www.pce-inst-benelux.nl/weegtechniek/weegschalen.htm
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Werkingsgraad > 86,0 % 

Bedrijfspanning 200 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz 

Afmetingen 200 x 90 x 315 mm 

Gewicht 3,6 kg 

Omvang van de levering  
1 x Hoogvermogen voeding PKT-1560, 1 x Netsnoer, 1 x Handleiding 

 


