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Laboratorium voedingseenheid PeakTech PKT-1535 

Spanningsbereik 1 ... 32 V DC / Max. 20 A uitgangstroom / 
Groene 3-cijferige LED weergave / Grove en fijne instelling 

De PKT-1535 kan via 2 draaischakelaars de stroom en de spanning afzonderlijk instellen. Het 
instellingsbereik ligt tussen 1 ... 32 V DC en 0 ... 5 A. Op de rugzijde van de schakeluitgang kan tot 
20 A verstrekt worden. Het grote 7-segmentscherm laat de gebruiker uitgangsparameters tot 100 
mA precies instellen. Dit wordt ondersteund door de grove en fijne instelling. Door deze zeer 
eenvoudige bediening is de PKT-1535 ook in het onderwijs in te zetten. De stroombegrenzing kan 
in open stroomkring verlopen. Een bedrading met bijv. een voorweerstand is hiermee niet meer 
nodig. De intelligente ventilatiesturing in het apparaat zorgt voor een lange levensduur. Doordat de 
PKT-1535 over een schakelcontact beschikt is het geen probleem of het apparaat parallel of serieel 
met andere voedingseenheden van het type PKT-15xx aangesloten is. Deze optie biedt de 
gebruiker een zeer hoge mate van flexibiliteit bij de inzet van deze hoogwaardige voedingseenheid 
in laboratoria, werkplaatsen en in de industrie. Mocht u vragen hebben over de laboratorium 
voedingseenheid PeakTech PKT-1535, 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 van meettechniek, weegtechniek en regeltechniek. 

 

- HF-vast 

- 3 Spanning- en stroomparen oproepbaar  

- Max. 5 A instelbaar 

- Tot 20 A schakelbaar e  

- Spanningsbereik tot 32 V 

- Grove- en fijne instelling per draaiknop 

- Gering gewicht  

- Actieve, intelligente ventilati 

Technische specificaties van de laboratorium voedingseenheid PeakTech PKT-1535 

Weergave 2 x 3-stellige 15 mm groene 7-

segmentweergave 

Uitgangspanning (regelbaar) 1 ... 32 V DC 

Uitgangstrom (frontzijde) max. 5  

Uitgangstroom (rugzijde) max. 20 A 

Uitgangsprestatie 640 W 

http://www.pce-inst-benelux.nl/meettechniek.htm
http://www.pce-inst-benelux.nl/weegtechniek/weegschalen.htm
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Rimpeling 5 mVeff 

Werkingsgraad > 87,0 % 

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

Afmetingen 200 x 90 x 255 mm 

Gewicht 2,6 kg 

Omvang van de levering  
1 x Laboratorium voedingseenheid PKT-1535, 1 x Netsnoer, 1 x Handleiding 

 


