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Laboratorium voedingseenheid PKT-6120 

0 ... 30 V - 0 ... 5 A variabel / met gelijk- en wisselstroomuitgang 

De PKT-6120 heeft een uitgangsvermogen van 150 W. De twee uitgangen,één voor gelijkstroom 
en de andere voor wisselstroom, kunnen geselecteerd worden met een schakelaar. De spanning 
kan bij beide uitgangen van 0 .. 30 V traploos ingesteld worden. De stroom bij beide uitgangen is 
begrensd met een 5 A zekering om overbelasting te voorkomen. Voor de gelijkstroomuitgang is een 
smoothing functie aanwezig, die via een knop geactiveerd kan worden. De twee grote afleesbare 
LED schermen ondersteunen het veilige gebruik van het apparaat. Op grond van de 
eigenschappen wordt deze voedingseenheid gebruikt in scholen, laboratoria, in de industrie of bij 
mobiele reparatie- en onderzoeksdiensten. Mocht u vragen hebben over de laboratorium 
voedingseenheid PKT-6120, 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 ... 30 V AC / DC variabel 

- 0 ... 5 A AC / DC variabel 

- Smoothing functie  

- 2 grote LCD schermen 

- 2 LED schermen 

- Beveiligd tegen kortsluiting 

- Overbelastingbescherming 

Technische specificaties van de laboratorium voedingseenheid PKT-6120 

Weergave 2 x 3-cijferige 14 mm LED scherm 

Uitgangspanning (regelbaar) 0 ... 30 V AC / DC 

Uitgangstroom  max. 5 A AC / DC  

Weergave precisie spanning ± 2,5 % + 2st. 

Weergave precisie stroom ± 2,5 % + 2st. 

http://www.pce-inst-benelux.nl/meettechniek.htm
http://www.pce-inst-benelux.nl/weegtechniek/weegschalen.htm
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Laststabiliteit  < 1 % 

Uitgangsvermogen 150 W 

Bedrijfspanning 220 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz 

Afmetingen 260 x 160 x 260 mm 

Gewicht 7 kg 

Omvang van de levering  
1x Laboratorium voedingseenheid PKT-6120, 1 x Netsnoer, 1 x Handleiding 

 


