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Voedingseenheid tafelmodel PKT-1525 

Laboratorium voedingseenheid tafelmodel / 1 ... 16 V DC / max. 40 A uitgangstroom / Grove 
en fijne instelling / HF-vast / Radiostoringfilter 

De PKT-1525 beschikt over de mogelijkheid om stroom en spanning precies in te stellen. Daarvoor 
is deze voedingseenheid met een grove en fijne instelling uitgerust. Het spanningsbereik reikt van 1 
… 16 V DC. De maximaal instelbare stroom ligt bij 5 A DC. Deze voedingseenheid is gebaseerd op 
de schakelvoeding technologie en is daarmee veilig wat betreft uitval. De interne ventilator werkt 
temperatuurgeregeld en koelt de voeding indien nodig. De stroombegrenzing kan in open 
stroomkring worden geplaatst. Kortsluiting is dan niet meer nodig. De gebruiker kan drie 
verschillende stroom- en spanningsbereiken instellen. Dit vereenvoudigt het gebruik wanneer 
dezelfde waardeparen vaker nodig zijn. Door de ingebouwde radio-ontstoring is deze 
voedingseenheid erg geschikt voor de inzet in laboratoria. Aan de achterkant van het apparaat kan 
een afstandsbediening aangesloten worden. Eveneens bevindt zich op de rugzijde en in- en 
uitschakelbare uitgang, die tot 40 A belast kan worden. Mocht u vragen hebben over de tafelmodel 
PKT-1525, 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 voedingseenheid en al onze andere producten op het gebied 
van meettechniek, weegtechniek en regeltechniek. 

 

- Hoge HF-kracht 

- Afstandbediening van stroom en spanning 

- max. 5 A instelbaar 

- Tot 40 A schakelbaar  

- Verder spanningsbereik 

- Grove- en fijne instelling 

- Gering gewicht  

- Actieve verkoeling door ventilator 

Technische specificaties van de voedingseenheid tafelmodel PKT-1525 

Weergave 2 x 3-stellige 15 mm groene 7-
segmentweergave 

Uitgangsspanning (regelbaar) 1 ... 16 V DC 

Uitgangsstroom(voorzijde) max. 5 A 

Uitgangsstroom (rugzijde) max. 40 A 

Uitgangsvermogen 640 W 

Rimpeling 5 mVeff 

http://www.pce-inst-benelux.nl/meettechniek.htm
http://www.pce-inst-benelux.nl/weegtechniek/weegschalen.htm
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Werkingsgraad > 85,5 % 

Bedrijfsspanning 200 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz 

Afmetingen 200 x 90 x 255 mm 

Gewicht 2,6 kg 

Omvang van de levering  
1 x Voedingseenheid tafelmodel PKT-1525, 1 x Netaansluiting, 1 x Handleiding 

 


