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Verificador de sinais 
PCE-PWM 10 
 
 
PCE-PWM 10  

O verificador para sinais PWM é ideal para verificar e ajustar bombas de calor ou de alta eficiência. Este verificador gera e mede 
sinais PWM. O verificador de sinais PWM verifica não apenas a bomba de alta eficiência mas também o regulador da bomba. O 
verificador gera na saída sinais PWM entre 40 e 2000 Hz. Também pode gerar um sinal de processo universal de 0 a 10 V. Para 
verificação de bombas bidirecionais o verificador para sinais PWM pode enviar e receber simultaneamente os sinais PWM. Além 
disso, o dispositivo mostra na tela o fluxo e o estado da bomba. 

Os valores nominais e reais são exibidos na tela LCD retroiluminada. Graças ao seu leve peso e dimensões compactas poderá 
armazenar o verificador de sinais PWM em qualquer caixa de ferramentas. O testador de sinais PWM é o dispositivo ideal para 
qualquer instalador de sistemas de aquecimento e ventilação. O verificador de sinais PWM é alimentado com 3 pilhas de 1,5 V e 
possui grau de proteção IP 54. 

 

 Geração de sinal PWM 

 Saída 0 ... 10 V 

 Medição e simulação 

 Verificação de bombas de alta eficiência  

 Display LCD de fácil leitura 

 Indicação do fluxo ou estado da bomba  
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Especificações técnicas 

Entrada e saída PWM / 0 ... 10 V 

Frequência PWM 40 ... 2000 Hz 

Faixa 0 ... 15 V 

Display LCD retroiluminado 

Alimentação 3 pilhas de 1,5 V, tipo AAA 

Grau de proteção IP 54 

Segurança 18 V Classe I 

Temperatura operacional 0 ... +40 °C 

Grau de contaminação 2 

Dimensões 120 x 65 x 27 mm 

 

 
Conteúdo enviado    

1 x Verificador de sinais PWM PCE-PWM 10  

1 x Jogo de cabos de teste 

2 x Pinças mini de crocodilo 

1 x Estojo 

3 x Pilhas de 1,5 V, tipo AAA 

1 x Manual de instruções 
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