
 

 

 

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 
  

 

Remvloeistoftester PCE-BFT 2 
 

remvloeistoftester voor de snelle en eenvoudige bepaling van de kwaliteit / voor 
professioneel gebruik / weergave op LC display / alarmtoon / staafdiagramweergave 

 
Deze praktische en handzame remvloeistoftester PCE-BFT 2 in stiftmodel zou in geen enkele 
hobbywerkplaats mogen ontbreken. Met de remvloeistoftester kan snel en precies het 
watergehalte in de remvloeistof gecontroleerd worden. Het LC display geeft nauwkeurig weer 
hoe hoog het watergehalte in de remvloeistof is. Zo kunt u exact bepalen of het al tijd is voor 
vervanging van de remvloeistof. Ook is het mogelijk een justage door te voeren bij de 
remvloeistoftester.  
 
Een regelmatige controle van de remvloeistof verhoogt uw veiligheid. Vanwege de 
hygroscopische eigenschappen van remvloeistof, hoopt het wateraandeel in het systeem zich 
continu op. Al vanaf een aandeel van 3 procent bestaat de kans op het volledig uitvallen van 
het remsysteem. 

 
- bepaling van de kwaliteit 
- LC display voor de weergave  
- justage van de remvloeistoftester mogelijk  

 

- voor professioneel gebruik 
- snelle en exacte resultaten  
- geschikt voor DOT3, DOT4 en DOT5.1  
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Technische data  
 

meetbare remvloeistoffen DOT3 
DOT4 
DOT5.1 

beoordeling remvloeistofkwaliteit <0,1 %: uitstekende kwaliteit 
<1 %: goede kwaliteit 
< 2,5 %: acceptabele kwaliteit 
>3 %: slechte kwaliteit, moet vervangen worden 

display  LC display met achtergrondverlichting 

alarm akoestisch signaal 

automatische uitschakeling  na 6 minuten 

voeding  4 x 1,5 V AAA batterij 

omgevingscondities  -10 ... 50 °C  

afmetingen  sensorlengte: ca 190 mm 
displayunit: 160 x 37 x 34 mm 

gewicht ca. 155 g 

 
Leveromvang  
 
1 x remvloeistoftester PCE-BFT 2 
4 x 1,5 V AAA batterij 
1 x koffer  
1 x handleiding  
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Afbeeldingen van de remvloeistoftester PCE-BFT 2 
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