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Lekstroomtang - Adapter B102 
Lekstroomtang- Adapter voor snel vinden van isolatiefouten / max. 

diameter tot 112 mm / Aan te sluiten op de multimeter / Twee 
omschakelbare meetbereiken / Zeer nauwkeurig  

/ Meten naar DIN VDE 0100  

De B102 wordt in 1- en 3-fase netwerken ingezet en is ontwikkeld voor metingen naar VDE 
0100. Het is een hulpmiddel voor elektriciens om lekstroom onderbrekingsvrij op te sporen. 
De lekstroomtang beschikt over twee schakelbare meetbereiken. Het is mogelijk om via het 
1,5 m lange aansluitsnoer de lekstroomtang te verbinden met een multimeter of datalogger. 
De uitgang van de lekstroomtang is uitgevoerd als variant met wisselspanning. Optioneel kan 
bij de B102 een kunstmatige sterpunt geleverd worden. De kunstmatige sterpunt maakt het 
mogelijk om de meting van lekstroom ook bij geïsoleerde nulleiders te doen. Hier ziet u een 
selectie van verdere lekstroomtang adapters. Mocht u vragen hebben over de Adapter B102 
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 stroomtransformator 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/stroomconverters-kat_157017_1.htm
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- Twee meetbereiken 4A en 400 A AC 

- Grote tang diameter 112 mm 

- Voor meting naar DIN VDE 0100 

- Geschikt voor kleine stroom  

- Voor een- of driefase net 

- Voor lokalisering van lekstroom 

- Bandbreedte 48 Hz ... 1 kHz 

- kunstmatige sterpunt optioneel 

 

Technische specificaties 

Meetbereik 0,5 A ... 4 A 
0,5 A ... 400 A 

Transformatie  1 mA / 1 mV 
1 A / 1 mV 

Precisie (afhankelijk van het meetbereik en 
de overspanning)  

min. 0,35 % 
max. 3 % 

Bandbreedte  48 Hz ... 1 kHz 

Normen  DIN VDE 0100, NIN/NIV, ÖVE E 
8001, IEC 60304 

Omgevingsvoorwaarden bedrijf - 10 °C ... 55 °C, < 85 % r.F 

Opslag - 40 °C ... 70 °C, < 85 % r.F. 

Aansluitkabel lengte  150 cm 

Afmetingen 285 x 175 x 45 mm 

Gewicht 1300 g 

Bestelnummer  CA-B102 

 

Omvang van de levering 

1x Lekstroomtang-adapter B102, 1 x 9 V Batterij, Handleiding in 5 talen  

 


