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Gasmeter PCE-GA 10 
 

gasdetectie van brandbare gassen / oplaadbare accu / optisch, akoestisch en tril alarm / 
overzichtelijke LED weergave 

 
De gasmeter PCE-GA 10 wordt gebruikt om lekkages aan gasleidingen en verbindingen op te 
sporen. Dit meetinstrument is geschikt voor verschillende brandbare gassen en beschikt over 5 
LED’s die de gasintensiteit weergeven. Naast de visuele weergave, is het apparaat tevens 
uitgerust met een akoestisch alarm en een tril alarm (ook wel ‘haptisch’ alarm genoemd). Dit 
houdt in, dat de gasmeter afhankelijk van het gasniveau een geluidstoon afgeeft en gelijktijdig 
begint te trillen. 
 
De gasmeter is het ideale meetinstrument voor iedereen die sporadisch gassen op wil sporen 
(controle van installaties tijdens onderhoud, van motoren en leidingen, van gasleidingen, etc.). 
Voor de stroomtoevoer maakt het apparaat gebruik van een oplaadbare batterij. De sensor 
van de gasmeter heeft een gemiddelde levensduur van 5 jaar en is moeiteloos te vervangen.  

 
 
 

- LED weergave 
- voor de detectie van brandbare gassen 
- 400 mm sensor 

 

- optisch, akoestisch en tril alarm 
- snelle responstijd 
- oplaadbare batterij 
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Technische data  
 
meetbare gassen acetaldehyde, ammoniak, benzine, ethaan, ethanol, ethyleen, 

formaldehyde, hexaan, ISO-butaan, methaan, propaan, P-xyleen, 
zwavelwaterstof, tolueen, waterstof 
-en verbindingen waarin deze gassen voorkomen- 

meetbereik (methaan) 0 ... 10000 ppm 
gevoeligheid < 50 ppm (methaan) 
responstijd < 2 sec. 
weergave niveaus high: 100 / 400 / 700 /1000 ppm 
  low: 1000 / 4000 / 7000 / 10000 ppm 
opwarmtijd 50 sec. 
alarmen optisch, akoestisch en tril alarm 
batterij li-Ion batterij, 3,7 V 
sensor levensduur ca. 5 jaar (sensor is verwisselbaar) 
sensor semi-flexibel 400 mm 
afmetingen 211 x 70 x 45 mm 
gewicht ca. 400 gr 
 
1 x gasmeter PCE-GA 10 
1 x netstroomadapter 5 V / 1 A (100 ... 240 V AC) 
1 x draagtasje 
1 x handleiding 
 
  



 

 

 

Your Partner for Measurement, Control  & Weighing  Instruments 

PCE Brookhuis B.V.  Institutenweg 15  7521 PH Enschede  The Netherlands  

T: +31 (0)53 - 737 01 92  E: info@pcebenelux.nl  I: www.pcebrookhuis.nl 
  

 

Afbeeldingen van de gasmeter PCE-GA 10 
 

   
 

Weergave van het gasniveau                           Aansluiting van de gasmeter 
 
 
 
 
 
 

Sensor van de gasmeter PCE-GA 10 
 
 
 

   
 

De gasmeter in gebruik 


