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Vibratie Datalogger PCE-VDR 10 
Vibratie datalogger voor uni-axiale meting / real-time meting / opslagmogelijkheid op de SD-

kaart / USB en RS-232 interface / 4 ... 20 mA- controller / goed afleesbaar LCD 

De Vibratie Datalogger PCE-VDR 10 is een uni-axiaal meetapparaat voor de meting van vibraties. 
De vibratie datalogger is in staat om zowel real-time metingen als meetregistraties uit te voeren. De 
meetwaarden kunnen opgeslagen worden op een SD-kaart. De analyse van de meetdata geschiedt 
later via de PC. Hiervoor is geen speciale software vereist. De meetdata kan rechtstreeks 
geanalyseerd worden, met behulp van een spreadsheetprogramma zoals Microsoft Excel. 

De Vibratie Datalogger PCE-VDR 10 beschikt over een 4 ... 20 mA uitgang. Aan deze uitgang kan 
een 4 ... 20 mA controller worden aangesloten. Wanneer dit gebeurt, kan de PCE-VDR 10 als 
alarmgever gebruikt worden. Er zal dan een alarm worden afgegeven wanneer de vibraties een 
bepaalde waarde over- of onderschrijden. 

Mocht u vragen hebben over de vibratie datalogger PCE-VDR 10, 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 technici en ingenieurs zullen u graag met raad bijstaan over de 
trillingsmeter en over ieder willekeurig product van onze regelings- en controlesystemen, 
meetinstrumenten of weegschalen. 

 

- Uni-axiale meting  

- Meetanalyse via MS-Excel 

- Real-time meting 

- RS-232 en USB interface 

- 4 ... 20 mA Controller  

- Goed afleesbaar LCD 

http://www.pce-inst-benelux.nl/meettechniek/meetinstrumenten.htm
http://www.pce-inst-benelux.nl/weegtechniek/weegschalen.htm
https://www.pce-instruments.com/dutch/meettechniek/meetapparatuur-voor-alle-parameters/trillingsmeters-kat_155360_1.htm
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Technische gegevens Vibratie Datalogger PCE-VDR 10 

Frequentiebereik  10 Hz ... 1 KHz 

Versnelling / acceleratie  200 m/s2 

Snelheid  200 m/s 

Display  LCD 

Geheugen  SD-kaart 

Vibratieregistratie   4 ... 20 mA controller voor de registratie van 

trillingen 

Voeding  9 V DC Adapter (meetapparaat) en 

6 x 1,5 V AAA batterijen (monitor) 

Interfaces  RS-232, USB 

Afmetingen  132 x 80 x 32 mm 

Analysemogelijkheid  MS-Excel 

Inhoud van de zending van de vibratie-datalogger PCE-VDR 10 
1 x Vibratie Datalogger PCE-VDR 10, 1 x Batterijen, 1 x Handleiding 

 


