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LCR meter PKT-2165  
LCR meter met relatieve waardemeting / hoge basisnauwkeurigheid / USB-poort / groot 
dubbel scherm / pluggen voor directe aansluiting / automatische uitschakelingsfunctie 

Digitale LCR meter PKT-2165 met multifunctioneel dual-screen van 4 ½ digits. Het dubbele 
LCD scherm van de LCR meter kan tegelijkertijd twee verschillende meetwaarden aangeven. 
De componenten kunnen in lijn, of parallel worden gemeten en bovendien kan men in de 
LCR meter tussen een automatische en een handmatige bereikselectie kiezen. De LCR 
meter PKT-2165 biedt een zeer hoge basisnauwkeurigheid. De gemeten waarden van de 
LCR meter kunnen via een USB-interface naar een PC worden overgebracht. Dankzij de 
selecteerbare meetfrequenties, is de LCR meter PKT-2165 geschikt voor vrijwel ieder 
onderdeel. Met de LCR meter, wordt er via de meegeleverde testkabels, of via de plugs in de 
meter, gemeten. De automatische uitschakelingsfunctie, om de levensduur van de batterij te 
verlengen, kan in de LCR meter PKT-2165, voor continue metingen, worden uitgeschakeld. 
Hier ziet u een algemeen overzicht van alle LCR meters. Voor verdere vragen over de LCR 
meter, raadpleeg de volgende technische gegevens, of gebruik ons contactformulier of bel: 
+31 53 480 36 33. Onze technici en ingenieurs zullen u graag adviseren over de LCR meter, 
of andere produkten op het gebied van regel- en controlesystemen, meters, weegschalen, en 
laboratoriumapparatuur. Mocht u vragen hebben over de PKT-2165 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 LCR meter en al onze andere producten op het gebied 
van meettechniek, weegtechniek en regeltechniek. 

 

 

  

http://www.pce-inst-benelux.nl/meettechniek.htm
http://www.pce-inst-benelux.nl/weegtechniek/weegschalen.htm
https://www.pce-instruments.com/dutch/meettechniek/meetapparatuur/lcr-meters-kat_155980_1.htm


 

 
 

 

Your Partner for Measurement, Control  & Weighing  Instruments 

PCE Brookhuis B.V.  Institutenweg 15  7521 PH Enschede  The Netherlands  

T: +31 (0)900 1200 003  E: info@pcebenelux.nl  I: www.pce-inst-benelux.nl 
  

- Multifunctioneel display 4 ½ digits 

- Waarschuwing bij defecte 

  zekeringen 

- Meting van de relatieve waarde 

- Instelbare meetfrequentie  

- Min. - max indicaties / Hi-Lo tolerantie 

- Automatische uitschakeling 

- USB-poort en PC-software 

- Gemakkelijk te bedienen 

 

Technische specificaties  

Meetfuncties  Ls, Lp, Cs, Cp, D, Q, R 

Capaciteit meetbereik  20/200 nF 
2/ 20/ 200 µF 
2/ 10 mF 

Weerstand meetbereik 20/200 Ω 
2/20/200 kΩ 
2/10 MΩ 

Inductantie meetbereik 20/200 mH 
2...20 200 H 
2/10 kH 

Frequentiemeting  120 Hz / 1 kHz 

Scherm 4,5 digits dubbele lijn LCD 

Interface USB 

Systeemvereisten voor software Windows 2000/NT/XP/Vista/7 

Afmetingen 91 x 192 x 53 mm 

Gewicht  365 g 

Voeding   9 V batterij 

 
 
Omvang van de levering 
1 x LCR meter PKT-2165, meetkabel, 1 x draagtas, 1 x gebruiksaanwijzingen LCR 
meter, 1 x 9 V batterij, 1 x interface kabel, 1 x software  

 


