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Spanningstester PCE-ACT 10 
 

auto-spanningstester met in totaal ca. 12 meter kabel / spanningsmeting / voeding via 
boardspanning  / meetbereik 65 V / frequentiemeting / verscheidene aansluitmogelijkheden 

/ led verlichting 
 
De spanningstester PCE-ACT 10 is een veelzijdig inzetbaar meetinstrument voor de 
autobranche. Beschikbare meetfuncties zijn de spanningsmeting, weerstandsmeting en de 
diodetest. Naast deze meetfuncties, kan de spanningstester ook als oscilloscoop gebruikt 
worden, om zo een spanningsverloop exacter te analyseren. De tester gebruikt de aanwezige 
boardspanning als stroomtoevoer, met behulp van de meegeleverde sigarettenaansteker-
adapter. Aansluiten kan ook rechtstreeks op de autoaccu. Dit biedt het voordeel dat de 
spanningstester meteen gevoed wordt, wanneer deze in gebruik genomen wordt. Om de 
tester op iedere locatie van de auto te kunnen gebruiken, is deze voorzien van een 6 meter 
lange kabel. Bij de meting aan bijv. een aanhanger kunt u gebruik maken van de meegeleverde 
6 meter verlenging.  

 
- verschillende meetfuncties  
- adapter voor sigarettenaansteker aansluiting 
- led verlichting  
 

- voeding rechtstreeks via voertuig  
- kabellengte in totaal ca. 12 meter 
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Technische data  
 
meetbereik spanningsmeting 0 ... 65 V  
meetbereik weerstandsmeting 0 ... 100 k 
meetbereik frequentiemeting 0 Hz ... 10 KHz 
kabellengte ca. 6 m 
voeding voor directe besturing max. 10 A 
display  160 x 128 pixel TFT kleurendisplay 
omgevingscondities  0 ... 60 °C, 32 ... 140 °F 
opslagcondities  -40 ... 70 °C, -40 ... 185 °F 
voeding  12 ... 24 V 
afmetingen  178 x 47 x 28 mm, 7 x 1,85 x 1,1 inch 
chgewicht ca. 336 g alleen handunit  
 
 
Leveromvang  
 
1 x spanningstester voor de auto PCE-ACT 10 
1 x meet pin 
1 x adapter voor sigarettenaansteker 
1 x accu aansluitklemmen 
1 x ca. 6 meter verlengingskabel 
1 x transportkoffer 
1 x handleiding 
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Afbeeldingen: 
 

  
  

 

 

 
 


