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Stroboscoop met Beacon accu 
handstroboscoop met hoog lichtvermogen 

Deze stroboscoop met Beacon accu is vanwege zijn buitengewone lichtvermogen en 
handelbaarheid zeer aantrekkelijk. U heeft waarschijnlijk nooit zo'n solide stroboscoop met Beacon 
accu in uw handen gehad als deze. Hij dient voor de controle van roterende delen, machines en 
installaties. Waardeer de trillingen in het onderzoekgebied, bepaal het toerental van de machine-
onderdelen, gebruik de stroboscoop met Beacon accu voor preventief onderhoud.Zijn 
gebruiksvriendelijke formaat en krachtige flitser maken metingen op plekken en onder 
weersomstandigheden met veel licht, en in grote ruimten mogelijk. De flitsfrequentie wordt vanaf 
het platte toetsenbord van de stroboscoop met Beacon accu ingesteld en op het scherm 
weergegeven. Hij kan gebruikt worden om langdurige metingen te verrichten. In een donkere 
omgeving kan de stroboscoop met Beacon accu op 2/3 en 1/3 van zijn totale vermogen worden 
gebruikt, waardoor zijn bruikbaarheid wordt verlengd. Via deze link kunt u andere 
handstroboscopen vinden, maar met lager lichtvermogen. Als u vragen heeft over de stroboscoop 
met Beacon accu, raadpleeg dan de volgende data sheet of neem 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 stroboscoop en al onze andere producten op het gebied van 
meettechniek, weegtechniek en regeltechniek. 

   

- Draagbaar apparaat op batterij 

- Langdurige Xenon lamp 

- Heel hoge lichtintensiteit 

- 1374 lux op 5 meter afstand 

- De accu duurt bij 36000 flash/min 

- 60 minuten bij een intensiteit van 33% 

- 22 minuten bij een intensiteit van 100% 

- Inclusief reserve batterij 

- Tot 18.000 flitsen per minuut (300 Hz) 

- Wordt met extra batterij, oplader en 

  gebruiksaanwijzing geleverd 

http://www.pce-inst-benelux.nl/meettechniek/meetinstrumenten/stroboscopen.htm
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De stroboscoop met Beacon accu heeft een geoptimaliseerde reflector. Dit betekent dat de flitser 
een meetpunt op een afstand van 5 meter gelijkmatig kan verlichten. 
Maak dingen van uw productie zichtbaar die u anders nooit zou ontdekken 

 

 

Technische specificaties stroboscoop met Beacon accu 

Meetbereiken  30 ... 18000 rpm / flitsen per minuut 
 
0,5...300 Hz 

Resolutie ± 0,1 flits / min; ± 0,1Hz 

Nauwkeurigheid ± 0,01% van de gemeten waarde 

Flits-energie 1374 lux op 5 m (100% intensiteit, 6000 rpm) 
 
100% intensiteit: 850 mJ / flash 
 
66% intensiteit: 430 mJ / flash 
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33% intensiteit: 280 mJ / flash 

Flits duur 20 µsec 

Kleur flitslicht  Wit 

Indicator LCD digitale display 

Uitvoeringsperiode mogelijkheid van langdurige metingen, 
 
accucapaciteit bij maximaal vermogen: 
 
22 minuten bij 3600 rpm en 
 
14 minuten bij 6000 rpm 
 
accucapaciteit bij 33% van het vermogen: 
 
60 minuten bij 3600 tpm 

Oplaad duur 1 uur 

Gegradeerde ingang (trigger)  maakt het mogelijk om de stroboscoop extern in 
te stellen 

Gegradeerde uitgang (trigger) maakt een synchronisatie  
met andere apparaten mogelijk 

Voeding 15,5 V accu / 1,7 Ah NiCd 

Afmetingen 168 x 161 x 342 mm (BxDxH) 

Bedrijfstemperatuur 0 ... +40 °C 

Behuizing ABS plastic 

Gewicht 2300 g 

Inhoud van de zending van de stroboscoop met Beacon accu 
1Stroboscoop met Beacon batterij, 2 accu's, oplader, kabel voor de oplader, handleiding 

 


