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Industrie-tachometer PCE-N16O 

 
industrie-tachometer met LED display / impuls ingang voor NPN, PNP, potentiaalvrije 

contacten & 0/30 V DC / 100 ... 250 V AC voeding 
 

De tachometer is een instelbaar meetapparaat om impulsen van toerentalsensoren weer te 
geven. De tachometer is in staat de impulsen per rotatie weer te geven. Via het menu, dat met 
de knoppen aan de voorzijde bediend wordt, kan de tachometer ingesteld worden. Hierdoor 
wordt mogelijk gemaakt de meter in te stellen op verschillende toerental bereiken. De meter 
bestaat uit een 6-cijfer LED display met een weergavebereik van 999999. De afmetingen zijn 
volgens DIN-norm, wat ervoor zorgt dat de tachometer in een standaard paneel ingebouwd 
kan worden. De meetingang van de industrie-tachometer kan voor NPN of PNP 
toerentalsensoren gebruikt worden. Tevens kunnen op de ingang potentiaalvrije sensoren en 
sensoren met een 0/30 V uitgang aangesloten worden. 

 
- 6-cijfer LED display  
- max. 1 KHz meetbaar 
- weergave van impulsen per rotatie 

- instelbare deler 
- schroefaansluiting 
- afmetingen volgens DIN 
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Technische data  
 

weergavebereik display 0 ... 999999  

ingangsbereik 0.1 Hz ... 1 kHz 

weergavebereik rotaties 6 ... 60000 RPM (1 impuls per rotatie) 

nauwkeurigheid  ± 0,1 % v. mb. + 1 digit 

ingang signaal PNP High: 4,5 ... 30 V DC 
Low: 0 .. 2 V DC 

display  6-cijfer LED display  
14 mm cijferhoogte  

voeding  100 ... 240 V AC / 50/60 Hz 

afmetingen  96 x 48 x 108,5 

paneeluitsnede  91,5 x 45,5 mm 

gewicht ca. 170 g 

 
 
Leveromvang  
 
1 x industrie-tachometer PCE-N16O 
2 x bevestigingsklemmen 
1 x handleiding 
 
Afbeeldingen van de tachometer 
 
 

   
 
   
 
 

 
 

 


