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Milliohmmeter C.A 6240 
Milliohmmeter in robuuste / Afgedichte koffer / Met zeer fijn meetbereik /  

4 geleider meetmethode / Automatische metingen/ Meetwaardegeheugen / USB-interface) 

Met de zeer precieze milliohmmeter C.A 6240 kunt u slechte contacten tussen twee meetpunten 
gelijk ontdekken. Metingen met de milliohmmeter zijn betrouwbaar en precies, gezien het 
instrument teststroom tot 10A kan verdragen. De mogelijkheid om meetwaarden op te slaan en via 
software op de PC op te slaan, zorgt voor een langdurige overzicht van de ontwikkeling van 
weerstanden en maakt de C.A. 6240 een onmisbaar instrument voor onderhoud. De milliohmmeter 
is geschikt voor alle metingen bij weerstanden, inductieve componenten etc. en biedt de gebruiker 
hoge ergonomie door automatiekfuncties voor de metingen. De grote Liquid-crystal display met 2 
digitale schermen zorgt voor een hoog afleescomfort en biedt de gebruiker veel informatie. Bij de 
milliohmmeter C.A 6240 kan de gebruiker met de draaischakelaar tussen 6 meetbereiken kiezen: 
van 5 µΩ tot 400 Ω. Elk meetbereik is naar een bepaalde teststroom geordend: van 10 A tot 10 mA 
in 400 W-bereik. Mocht u vragen hebben over de Milliohmmeter C.A 6240, 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 ohmmeter en al onze andere producten op het gebied van meettechniek, weegtechniek en 
regeltechniek.  

 

- Vier- geleider meetsysteem  

- 6 Verkiesbare meetbereiken  

- 4 Teststromen met boventemperatuur 

- Uitsluiting van de weerstand van de 

  meetsnoeren  

- Auto-Hold en Auto-Off-functies 

https://www.pce-instruments.com/dutch/meettechniek/meetapparatuur/ohmmeters-kat_156777_1.htm
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  beveiliging 

- Overspanningbescherming van de 

  meetingangen  

- Groot LCD- Display 

- O-Ring afgedichte behuizing  

- USB-interface 

- Datageheugen 

- Gemakkelijke bediening 

- Beveiliging: IEC 61010-1 / CAT III 50 V 

Technische specificaties van de Milliohmmeter C.A 6240 

Meetbereiken / Resolutie 5 µΩ... 3999 µΩ / 1 µΩ 
4 mΩ... 39,99 mΩ / 10 µΩ 
40 mΩ ... 399,9 mΩ / 100 mΩ 
400 mΩ ... 3999 mΩ / 1 mΩ 
4 Ω ... 39,99 Ω / 10 mΩ 
40 Ω ... 399,9 Ω / 100 mΩ 

Precisie ± 0,25 % van de meetwaarde, ± 2 Digits 

Teststroom 10 A (3999 µΩ bereik) 
1 A (39,99 mΩ / 399,9 mΩ bereik) 
100 mA (3999 mΩ bereik) 
10 mA (399,9 Ω bereik) 

Nullastspanning 4 V ... 6 V (max.) 

Spanningsvoorziening NiMH accu 

Afmetingen 273 x 247 x 280 mm 

Gewicht 5 kg 

Normering IEC 61010-1 / CAT III 50 V 

Inhoud levering Milliohmmeter C.A 6240 
1 x Milliohmmeter C.A 6240, 1 x Set testsnoeren met Kelvinklemmen, 1 x Netkabel,  
1 x Optische USB-kabel, 1 x Software Micorohmview voor data overdracht 

Optionele toebehoren 
- Laboratoriumkalibratie en certificering naar ISO normen (bij nieuwkoop of voor herkalibratie, bijv. 
jaarlijks) 

 


