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Lichtmeter PKT-5065 
Lux meetbereik van 0 ... 100000 LUX / dataholdfunctie / 

Handig formaat en licht gewicht 

Digitale lichtmeter met 5 1/2-digits 12 mm LCD-scherm en achtergrondverlichting. De lichtsensor 
van de lichtmeter is 270 °, voor een optimale lichtmeting, zelfs voor moeilijk bereikbare 
meetobjecten. De meter is met een automatische nul-punt-kalibratie en een silicium fotodiode 
sensor uitgerust. Dit apparaat voldoet aan de EU-regels 2004/108/EG (elektromagnetische 
compatibiliteit), zoals omschreven in het addendum 2004/22/EG (CE-markering). Mocht u vragen 
hebben over de lichtmeter, 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 lichtmeter en al onze andere producten op het 
gebied van meettechniek, weegtechniek en regeltechniek. 

 

- Data-Hold-functie 

- Automatische uitschakeling 

- Minimale en maximale waarde hold-functie 

- Achtergrondverlichting 

- Lage batterij indicator 

- Bediening met 1 hand 

Technische specificaties van de lichtmeter PKT-5065 

Meetbereik  0 ... 100.000 lux (lm / m) 
0 ... 9290 FTC (lm / m²) 

Meetproces 2 x per seconde, typisch 

Nauwkeurigheid + / - 4% V.M. + Zorg 50 

http://www.pce-inst-benelux.nl/meettechniek.htm
http://www.pce-inst-benelux.nl/weegtechniek/weegschalen.htm
http://www.pce-instruments.com/dutch/meettechniek/meetinstrumenten/lichtmeters-kat_157059_1.htm
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Automatische uitschakeling na 20 minuten 

Temperatuur bij opslag  - 20 ° C ~ 60 ° C 
(Vochtigheid <80% RV) 

Operationele temperatuurbereik 0 ° C ~ 50 ° C 
(Vochtigheid <80% RV) 

Voeding 3 x 1,5 V (AAA) batterijen 

Afmetingen  60 x 121 x 30 mm (BxHxD) 

Gewicht  ca. 180g 

Leveringsomvang van de lichtmeter PKT-5065 
1x Lichtmeter PKT-5065, 1x koffer 3x batterijen, 1x handleiding 

 


