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PCE-LES 100 
Stroboskooppi 

 
 

LED -stroboskooppi / kevyt ja kompakti / 60... 99.990 välähdystä / min  / yhden käden 
käyttö 6 näppäimellä / 2 erittäin kirkasta LEDiä (370 lux 50 cm) / impulssien tuplaus ja 

jako 
 
PCE-LES 100 LED-stroboskoopissa yhdistyvät LED-tekniikka ja kompakti ja tarkka elektroniikka, joka ohjaa välähdyksen 
järjestystä ja ajoitusta koko mittausalueella. LED -tekniikan ansiosta LED -stroboskooppiin ei tarvitse vaihtaa lamppuja 
säännöllisesti. Kädessä pidettävä LED-stroboskooppi on ihanteellinen kosketuksettomiin mittauksiin ja koneiden ja 
laitteiden liikkeiden visualisointiin, jolloin katsoja saa vaikutelman, että kohde on pysähtynyt. 
 
Kädessä pidettävää LED -stroboskooppia voidaan käyttää monenlaisiin tarkoituksiin, joissa on tärkeää saada erittäin 
nopeat liikkeet (esim. tärinä) näkyviin, sen laajan taajuusalueensa ja välähdyksen eri pituuden vuoksi. Kompaktin 
muotoilun ja koon ansiosta kädessä pidettävä LED -stroboskooppi on aina mukanasi. Kädessä pidettävä PCE-LES 100-
stroboskooppi saa virtansa kahdesta vakioparistosta (AA), jotka sisältyvät toimitukseen. 
 

» Kädessä pidettävä stroboskooppi LED -tekniikalla (ei tarvitse vaihtaa lamppuja) 
» 60-99990 välähdystä 
» Mahdollisuus kertoa ja jakaa taajuus kahdella 
» Mahdollisuus työskennellä paristoilla jopa 11 tuntia 
» 2 kirkasta LEDiä (370 lux @ 50 cm) 
» Yhden käden käyttö 
» Virtalähteenä normaalit AA-paristot 
» Kompakti kotelo, kevyt 
» Kolmijalka liitäntä 
» Suojakansi sisältyy toimitukseen 

 
Tekniset tiedot 
Alue  60 ... 99990 rpm 
 1 ... 1666 Hz 
Näyttö  5 numeroa LCD 
Impulssit/välähdys Mahdollisuus tuplata ja jakaa/hienosäätää 
Siirtymä  Kyllä, 360º 
Tarkkuus 60 ... 17 300 ± 1 LSD 
 17 300 ... 99 990 ± 0,009% 
Valonlähteen  LED 
Valon voimakkuus 1 400 luksia (50 cm: n etäisyys, 6000 fpm) 

Jatkuu… 
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Tekniset tiedot 
Paristo  2 x AA -paristoa 
Käyttöaika  Kirkastila: 8 h 
 virransäästötila: 11 h 
Ympäristöolosuhteet  -10 ... 50 °C 
Mitat  124 x 71 x 33 mm 
Paino  173 g 
 
Toimitukseen sisältyy 
1 x Stroboskooppi PCE-LES 100 
2 x AA -paristoa 
1 x Kantolaukku 
1 x Käyttöohje 
 
 
 
 
 
Tilattavissa ISO-kalibrointisertifikaatilla. Tilausnumero CAL-PCE-STROBE 
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