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Mini ampèremeter PCE- DC 3  
Digitale mini-ampèretang / AC / DC / Voor stroommetingen tot 80 A / Automatische 

bereikselectie / Tangopening: 18 mm  

Deze spanningsmeter is ontwikkeld voor de indirecte detectie van AC/DC stromen met een hoge 
resolutie. Een contactloze spanningstester en een zaklamp voor het verlichten van het meetpunt zijn 
geïntegreerd in het apparaat. De kleine afmetingen van deze ampèretang zorgen ervoor dat zelfs in 
erg kleine ruimtes er metingen uitgevoerd kunnen worden. Het grote, verlichte display zorgt voor een 
zeer goede leesbaarheid, zelfs op donkere plekken zoals bijvoorbeeld de meterkast en kabelgoten. 
De contactloze spanningstester helpt u niet alleen bij het zoeken van gevaarlijke 
spanningspotentialen, maar geeft u ook een accuraat instrument voor het detecteren van 
kabelbreuken in kabelhaspels, verleng- en aansluitingskabels. Mocht u vragen hebben over de mini 
ampèremeter, 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 ampèremeter en al onze andere producten op het gebied 
vanmeettechniek, weegtechniek en regeltechniek. 

 

- 3 2/3-cijferige LCD-weergave met 

  achtergrondverlichting 

- AC/DC stroommeting tot 80 A 

- Meetwaardenopslag 

- DCA nulpuntfunctie 

- Contactloze spanningstest 

- Geïntegreerde zaklamp 

- Automatische bereikselectie 

- Uitschakelingsfunctie 

- Tangopening: 18 mm  

 

http://www.pce-inst-benelux.nl/meettechniek.htm
http://www.pce-inst-benelux.nl/weegtechniek/weegschalen.htm
file://192.168.1.252/netherlands/dutch/meettechniek/meetinstrumenten/amp-remeters-kat_153436_1.htm
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Technische gegevens van de mini ampèremeter  

AC stroom 
(50/60 Hz) True RMS  

Bereik / Resolutie / Nauwkeurigheid 
2 A / 1 mA / ± 2,8% + 10 digits 
80 A / 100 mA / ± 3,0% + 8 digits 

DC stroom  Bereik / Resolutie / Nauwkeurigheid 
2 A / 1 mA / ± 3,0% + 10 digits 
80 A / 100 mA / ± 3,0% + 8 digits 

AC Spanningstest (contactloze test) 100 VAC tot 600 VAC 50/60 
Hz 

Zaklamp  Wit LED  

Diameter kabel  Max. 18 mm  

Display  Met wit LED, achtergrondverlichting, 3 2/3-
cijferig LCD-display 

Voeding  2x 1,5 V AAA batterijen 

Behuizing  PVC 

Afmetingen  164 x 65 x 32 mm 

Gewicht  175 g 

Normering  EN61010-1; CAT II / 600 V  
EN61010-2-2.032; CAT III / 300 V 

Beeld van het gebruik van de mini ampèremeter PCE-DC 3 

 
Ampèremeter PCE-DC 3 bij het bepalen van de 

spanning van een elektrische kabel. 

 
Voltage meting van een elektrisch paneel in 

omstandigheden met weinig licht. 

Inhoud van de zending van de mini ampèremeter   
1 x mini ampèremeter PCE-DC 3, 1 x tas voor het apparaat, 2 x batterijen, gebruiksaanwijzingen. 

 


