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Machinestethoscoop PCE-S 42 

Machinestethoscoop voor de bewaking van lagers en motoren / Twee verschillende lengtes 
van probes / 32 geluidniveaus / Geluidsdempende koptelefoon bij de levering inbegrepen 

De machinestethoscoop PCE-S 42 dient voor het afluisteren van afzonderlijke machineonderdelen. 
Zo is het mogelijk om met de machinestethoscoop controle- en reparatiewerkzaamheden door te 
voeren. Het gebruik van een machinestethoscoop vergemakkelijkt het luisteren naar geluiden van 
lagers en motoren. Op deze manier kan ruis versterkt worden, wat aangeeft dat er een lichte 
beschadiging aan de machine aanwezig is. Mochten deze beschadigingen niet op tijd opgemerkt 
en verholpen worden, dan kan dit leiden tot ernstige beschadigingen aan de machine. De machine 
wordt geleverd met een koptelefoon die aangepast is aan de vorm van een menselijk hoofd. 
Hierdoor is het een goede koptelefoon voor gebruik in luidruchtige omgevingen. De grote, 
gewatteerde oorschelpen dempen het geluid en bieden een hoge mate van comfort.  
 
De stethoscoop wordt meestal gebruikt om kloppende en schurende geluiden op te sporen en te 
verduidelijken. Mocht dit inderdaad bij uw machines ook het geval zijn, dan is het noodzakelijk om 
de onderzochte machine grondig te controleren en het kapotte onderdeel zo spoedig mogelijk te 
vervangen voordat financiële schade en een defect apparaat het gevolg zijn.  
 
Mocht u vragen hebben over de machinestethoscoop PCE-S 42, 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 stethoscoop 
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/stethoscopen-kat_158632_1.htm
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- Twee verschillende meetsondes 

- Niet-stationair apparaat 

- 32 geluidniveaus 

- Geluidsdempende koptelefoon 

- Koptelefoon aan de vorm van een 

  menselijk hoofd aangepast 

- Voor controle en reparatie 

Technische specificatie van de machinestethoscoop PCE-S 42 

Frequentiebereik  30 Hz ... 150 kHz 

Bedrijfstemperatuur  -10 ... 40 ° C 

Uitgangsvolume  Digitaal instelbaar (32 niveaus) 

Koptelefoon  32 Ω 

Stroomvoorziening  4 x AAA batterij 

Levensduur van de batterij  30 h 

Afmetingen  220 x 35 x 35 mm 

Lengte meetsensoren  70 / 280 mm 

Inhoud van de levering van de machinestethoscoop PCE-S 42 

1x machinestethoscoop PCE-S 42, 1x koptelefoon, 1x meetsonde lang, 1x meetsonde kort, 6x AAA 

batterijen, 1x transportkoffer met draagriem, 1x handleiding 

 


