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1 Inleiding
Lees, voordat u het apparaat in gebruik neemt, de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Bij schade,
veroorzaakt door niet-naleving van de instructies in deze handleiding, vervalt de aansprakelijkheid.
Omgevingscondities:

Omgevingsvochtigheid max. =
Omgevingstemperatuurbereik =

<85% r.v.
0 … +50°C

Reparatiewerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerde
onderhoudstechnici van PCE.
Houd het apparaat droog en schoon. Het apparaat voldoet aan alle algemeen geldende normen en
standaards en is CE gecertificeerd.
Houd de in de gebruiksaanwijzing voorkomende veiligheidsaanwijzingen en veiligheidssymbolen
altijd in acht.
Leveromvang
1 x Proceskalibrator PCE-123, 1 x draagtas, 1 x K-type adapter, 1 x batterijhouder, 6 x batterijen,
1 x testkabels met krokodillenklemmen, 1 x gebruiksaanwijzing
Optionele accessoires
- ISO kalibratiecertificaat (laboratoriumkalibratie incl. certificaat)
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2 Technische specificaties
mA DC stroom
(1kΩ maximale belasting , voeding 24 V)
Bereik
Resolutie
Nauwkeurigheid
Waarschuwing
mV, V DC stroom
(voeding 1 mA)
Bereiken

Resolutie

Nauwkeurigheid
Waarschuwing
Temperatuursensor type K, J, E, T
(1 kΩ min.)
Bereiken
Resolutie
Nauwkeurigheid
Frequentie
Bereik
Resolutie
Nauwkeurigheid
Selectie
Algemene eigenschappen
Scherm
Bedrijfstemperatuurbereik
Vochtigheidsbereik tijdens gebruik
Opslagtemperatuur
Opslagvochtigheid
Voeding
Verbruik
Batterij-indicator
Afmetingen
Gewicht

4 … 20 mA/ 0 … 20 mA/ 0 … 24 mA
1 µA
± 0,025 % ± 3 µA
pieptoon bij kortsluiting of uitgangsstroom > 1 mA.

0 … 100,00 mV
0 … 10,000 V
0 … 1,0000 V
10 µV
1 mV
1,0000 V
± 0,05 % ± 30 µV
± 0,05 % ± 3 mV
± 0,05 % ± 300 µV
pieptoon bij kortsluiting of uitgangsstroom > 10 mV.

K: - 200 ... 0 °C en 0 ... + 1370 °C
J: - 100 ... 0 °C en 0 ... + 760 °C
E: - 100 … 0 °C en 0 … + 700 °C
T: - 200 … 0 °C en T: 0 … + 400 °C
1 °C (voor allemaal)
K: ± 1,1 °C en ± 0,8 °C
J: ± 0,9 °C en ± 0,7 °C
E: ± 0,9 °C en ± 0,7 °C
T: ± 1,0 °C en ± 0,8 °C
1 ...125 Hz en 126 ... 62,5 kHz
1... 125 Hz / 1 Hz 126...62,5 kHz / 604 stappen
±0,04Hz
604 frequenties
LCD 5 posities
0 ... +50 °C
<85 % r.v.
-20 ... +60 °C
<85 % r.v.
1 x 9V batterij of 6 x 1,5 V
60 mA ... 180 mA (afhankelijk van de output)
5.5 V voor 150 mA
88 x 168 x 26 mm
330 g
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3 Veiligheid
Let altijd op de veiligheidssymbolen. Bij schade, veroorzaakt door niet-naleving van de instructies in
deze handleiding, vervalt de aansprakelijkheid.
Onze garantievoorwaarden vindt u in onze algemene bedrijfsvoorwaarden, op onze website:
https://www.pce-instruments.com/dutch/verkoopvoorwaarden

Wanneer dit symbool verschijnt of ergens zichtbaar is aangebracht, moet de
bediener de handleiding raadplegen om eventueel persoonlijk letsel te
voorkomen.
Het „Caution“-symbool signaleert een gevaarlijke situatie, welke
verwondingen door elektrische stroomschokken of beschadiging tot gevolg
kan hebben.

Aarding















Het meetapparaat mag niet gebruikt worden in installaties met overspanningscategorie II.
Houd meetapparaten en toebehoren uit de buurt van kinderen.
In industriële omgevingen dienen de voorschriften voor ongevallenpreventie altijd in acht
genomen te worden.
Het gebruik van meetapparatuur in scholen dient alleen te geschieden onder toezicht van
geschoold personeel.
Bij het openen van afdekkingen of het verwijderen van onderdelen kunnen
spanningsvoerende delen worden blootgesteld. Voor het uitvoeren van reparatie- of
onderhoudswerkzaamheden dient het apparaat losgekoppeld te worden van alle
spanningsbronnen en meetcircuits. Een reparatie mag alleen uitgevoerd worden door
geschoold personeel van PCE.
Ga voorzichtig te werk met spanningen van > 24V wisselspanning (AC) of > 35V
gelijkspanning (DC). Zelfs al bij deze spanningen kan het aanraken van een geleider een
levensgevaarlijke stroomschok tot gevolg hebben. Controleer het meetapparaat voor iedere
meting op beschadigingen.
Vermeid het nat of vochtig worden van het meetapparaat en de meetkabels. Gebruik alleen
de meegeleverde meetkabels en bijbehorende optionele adapters.
Ontlaad de condensatoren voor het uitvoeren van een meting.
Voor het vervangen van een batterij of zekering schakelt u altijd eerst het apparaat uit en
koppelt u alle meetkabels los.
Gebruik het apparaat niet indien het batterijvak geopend is.
Vervang de 9V / 1,5 V batterijen (bij batterijvoeding) zodra het batterijsymbool verschijnt op
het display.
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4 Apparaatomschrijving

1. LCD SCHERM
2. AANSLUITING THERMOKOPPEL
3. ON/OFF TOETS
4. SHIFT TOETS
5. KEUZETOETS UITGANSSIGNAAL

6. NUMERIEK TOETSENBORD
7. STANDAARD
8. AC-INGANG VOOR EXTERNE VOEDING
9. UITGANGSSIGNAAL TESTKABELS

5 Meting
Kalibraties

Om schade te vermeiden dient u er zeker van te zijn dat voorafgaand aan een kalibratie of de
aansluiting van testkabels de juiste uitgangsmodus geselecteerd is en dat de testkabels in de juiste
aansluitingen van het apparaat aangesloten zijn.
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5.1 mA Kalibratie









Standaard is het apparaat ingesteld op 4 - 20mA.
Zet het apparaat aan en wacht totdat het STBY symbool verdwijnt (ongeveer 1 min.).
Schuif de schakelaar naar de mA positie.
Selecteer met de shift-toets en één van de blauw beschreven toetsen „4-20mA“ / „0-20mA“ /
„0-24mA“ het gewenste uitgangsbereik.
Voer middels het toetsenbord de gewenste uitgangsstroom in. Gebruik indien gewenst de
decimaal-toets, bijv. wanneer u een waarde als “13.8mA” in wilt stellen. Bevestig uw invoer
met de Enter-toets.
Sluit de testkabels aan op het te kalibreren apparaat (zwart op zwart, rood op rood). Indien
gewenst kunt u gebruik maken van de krokodillenklemmen.
Kalibreer/controleer vervolgens met de ingestelde waarden het aangesloten apparaat.
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5.2 mV/V Kalibratie









Standaard is het apparaat ingesteld op 100mV.
Zet het apparaat aan en wacht totdat het STBY symbool verdwijnt (ongeveer 1 min.).
Schuif de schakelaar naar de mV/V positie.
Selecteer met de shift-toets en één van de blauw beschreven toetsen „mV / 1V / 12V“ het
gewenste uitgangsbereik.
Voer middels het toetsenbord de gewenste uitgangsspanning in. Gebruik indien gewenst de
decimaal-toets, bijv. wanneer u een waarde als “50.8mV” in wilt stellen. Bevestig uw invoer
met de Enter-toets.
Sluit de testkabels aan op het te kalibreren apparaat (zwart op zwart, rood op rood). Indien
gewenst kunt u gebruik maken van de krokodillenklemmen.
Kalibreer/controleer vervolgens met de ingestelde waarden het aangesloten apparaat.
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5.3 Frequentiekalibratie








Zet het apparaat aan en wacht totdat het STBY symbool verdwijnt (ongeveer 1 min.).
Schuif de schakelaar naar de Hz positie.
Voer middels het toetsenbord de gewenste uitgangsfrequentie in. Bevestig uw invoer met de
Enter-toets.
In het frequentiebereik van 1 … 125 Hz is de resolutie 1 Hz. Voor frequenties tussen
126...62500 Hz kunt u de tabel op de volgende pagina raadplegen.
Sluit de testkabels aan op het te kalibreren apparaat (zwart op zwart, rood op rood). Indien
gewenst kunt u gebruik maken van de krokodillenklemmen.
Kalibreer/controleer vervolgens met de ingestelde waarden het aangesloten apparaat.
Frequentie (1 - 125Hz, minimale belasting 1KΩ)
Bereik
1 - 125 Hz

Resolutie
1 Hz
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Nauwkeurigheid
± 0.04Hz
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Beschikbare frequenties
(126 - 62500Hz, nauwkeurigheid ± 0.01% ± 0.04Hz, min. belasting 1KΩ):
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5.4 Thermo-element kalibratie










Standaard is het apparaat ingesteld op °C en een type K thermo-element.
Zet het apparaat aan en wacht totdat het STBY symbool verdwijnt (ongeveer 1 min.).
Schuif de schakelaar naar de °C/°F positie.
Selecteer met de shift-toets en één van de blauw beschreven toetsen „°C/°F“ en „K,J,E,T“ het
gewenste transmitterbereik.
Voer middels het toetsenbord de gewenste uitgangstemperatuur in. Gebruik indien gewenst
de “-“-toets, bijv. wanneer u een waarde als “–100°C” in wilt stellen. Bevestig uw invoer met
de Enter-toets.
Sluit het te kalibreren temperatuurmeetapparaat aan op de PCE-123. Gebruik hiervoor de
meegeleverde TV-verbindingskabel en de TC-aansluitingen van het apparaat. U kunt in plaats
daarvan ook gebruik maken van de beide testkabels (rood/zwart).

Kalibreer/controleer vervolgens met de ingestelde waarden het aangesloten apparaat.
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5.5 % Invoer in de mA, mV, en V functie





Druk in het betreffende meetbereik op de shift-toets en daarna op de blauwe %-toets. Voer
de overeenkomende procentuele waarde, bijv. 15%, in en bevestig met de Enter-toets.
In de shift-modus kunt u met de blauwe „%“ en “%“ toetsen de ingangswaarde met
stappen van 15% verhogen of verlagen.
De procentuele waarde wordt bovenin het display weergeven, de uitgangswaarde onderin
het display.
Wordt er niet eerst een waarde ingevoerd, zoals bij punt 1 beschreven, maar gelijk op shift
gedrukt, dan kunt u de uitgangswaarde met behulp van de blauwe „%“ en “%“ toetsen
met stappen van 25% verhogen of verlagen (0%-25%-50%-75%-100%).

5.6 Auto Ramp in de mA, mV en V functie




Druk in het betreffende meetbereik op de shift-toets en daarna op de blauwe ““ -toets.
De uitgangswaarde neemt toe van 0% tot 100%, en neemt daarna af van 100% tot 0%. De
resolutie van iedere stap is 1% (met betrekking tot het geselecteerde bereik) en de interval
0.08 seconden. Het duurt dus 8 seconden om van 0 op 100% te komen.
De procentuele waarde wordt bovenin het display weergeven, de uitgangswaarde onderin
het display.
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5.7 Inzet met een negatieve output
Als u een negatieve output nodig heeft (mA, mV, of V), kunt u die verkrijgen door de aansluiting van
de testkabels te verwisselen.

6 Kalibratie/herkalibratie
Het meetapparaat wordt altijd gekalibreerd geleverd. Een aanvullende laboratorium, inclusief ISO
certificaat, kan optioneel besteld worden (bij de eerste aanschaf, of naderhand).

7 Vervangen van de batterijen





Koppel de testkabels los van het apparaat.
Schroef het batterijvakdeksel open met een passende schroevendraaier en bewaar de
schroefjes.
Vervang de batterijen. Let hierbij op de juiste polariteit.
Sluit het batterijvak weer en schroef de schroefjes weer in het deksel.
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8 Verwijdering en contact
Batterijen mogen niet worden weggegooid bij het huishoudelijk afval; de eindgebruiker is wettelijk
verplicht deze in te leveren. Gebruikte batterijen kunnen bij de daarvoor bestemde inzamelpunten
worden ingeleverd.
Bij vragen over ons assortiment of het meetinstrument kunt u contact opnemen met:
PCE Brookhuis B.V.
Institutenweg 15
7521 PH Enschede
The Netherlands
Telefoon: +31 53 737 01 92
Fax: +31 53 430 36 46
info@pcebenelux.nl
www.pcebrookhuis.nl

Een compleet overzicht van onze apparatuur vindt u hier:
http://www.pcebrookhuis.nl/
https://www.pce-instruments.com/dutch/

WEEE-Reg.-Nr.DE69278128
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