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 Applicaties

De LCR700 is de digitale LCR-meter van AUDAC.
Zijn veelzijdigheid aan mogelijkheden maken 
het een essentieel toestal voor geluid- en 
elektronische ingenieurs

De gebruiker kan met de LCR700 inductie, 
capacitieve en weerstandsmetingen uitvoeren. 
Gedurende de meting kan de dispertiefactor 
afgelezen worden op een tweede display.

Al de metingen kunnen gebeuren op 2 
verschillende frequenties: 120Hz en 1kHz. Dit 
laat toe metingen met een grote naukeurigheid 
uit te voeren in alle soorten toepassingen.

Het bereik van de LCR700 kan zowel automatisch 
als manueel ingesteld worden. Hij beschikt 
ook over een automatische utischakelfunctie 
wanneer hij lange tijd niet gebruikt wordt wat de 
levensduur van de batterij tengoede komt. Een 
intern detectiesysteem informeert de gebruiker 
wanneer de zekering beschadigd is.

De RS232 poort maakt het mogelijk om te 
communiceren met een computer. Software 
(voor windows) is meegeleverd met de LCR700. 
Hierdoor kunnen metingen die gebeurd zijn door 
de LCR700 onmiddellijk opgeslagen worden op 
een computer.

De LCR700 is voorzien van:
- RS232 PC-connectiekabel
- Benodigde Software
- testsnoeren
- Shock absorberende cover
- Handleiding
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SYSTEEM SPECIFICATIES
Voedingspanning 9V DC batterij 
Externe voedingsspanning min 12V, Max 15V via adapter
Vermogenverbruik 0.75W maximaal
Testfrequentie 1kHz en 120Hz
Meetparameters Ls+(Q, D, Rs), Lp+(Q, D, Rp)

Cs+(Q, D, Rs), Cp+(Q, D, Rp)
Basis nauwkeurigheid 0.5% voor weerstanden

0.7% voor inductantie en capacitantie
Display C\R-4 ½ digits, max. aflezing van 19999

\D\R-4 digits, max. aflezing of 9999
(Auto range)

Meetbereik automatische en manueel
Metingsnelheid 1 x/ seconde, nominaal
automatische uitschakeling automatische uitschakeling na 5minuten 

niet gebruikt
Beveiliging 0.1A fast-blow 250V AC
resolutie weerstand tot 0.0001 Ohm

inductantie en capacitantie tot 0.1µH/ 
0.1pF

PRODUCT EIGENSCHAPPEN
Afmetingen 91mm x 192mm x 52.5mm 
Nettogewicht 365g

VERZENDING & BESTELLING
Verpakking Kartonnen doos
Verzendingsgewicht en volume 365g - 0.00091 Cbm
Toegevoegde accesoires testprobes

handleiding
reserve zekering
RS232-connectiekabel
shock absorberende cover

*AUDAC behoudt het recht om de specificaties aan te passen zonder vermeld-
ing: dit is een deel van de politiek om de producten constant te verbeteren.

- RS232 optische interface
- 2 meetfrequenties (120Hz of 1kHz)
- Gebruiksvriendelijk
- Automatische uitschakelfunctie
- Inclusief testsnoeren, shockabsorberende  
  cover, reserve zekering, PC connectiekabel
- Lichtgewicht ontwerp
- Zekering detectie functie
- Automatische en manuele selectiemogelijkheid

- Inductiemeting
- Capacitieve meting
- Impedantie meting
- Dissipatiefactor meting


