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Powerscan PS100 
 

De Power Powerscan PS100 is de meest revolutionaire circuit tester op dit 
moment. 

Na het aansluiten van de voedingskabel aan de accu heeft u 
overal waar u storing wilt meten een goede referentie voeding 
en massa. Bij een normale multimeter heeft u 2 handen nodig 
voor het meten van voeding en massa. Bij de Powerscan 
PS100 heeft u altijd één hand vrij. Op deze manier is het erg 
gemakkelijk om spanningsverliezen te meten, polariteit vast 
te stellen of een weerstandsmeting uit te voeren. Een groot 
voordeel bij deze tester is dat er altijd voeding en massa 
beschikbaar is om een verbruiker rechtstreeks aan te sturen. 
Hiermee kunt u stapsgewijs diagnose stellen aan het 
elektrische circuit.  

 

Via het LCD scherm wordt informatie duidelijk 
weergegeven. In de stand wisselspanning wordt het 
spanningsverloop zelfs grafisch weergegeven met 
aanvullende informatie over de minimale en 
maximale waarde, frequentie en Duty-Cycle van het 
signaal. Er kan een ohm-meting worden uitgevoerd 
met of zonder pieptest.  
 
 
De Powerscan PS100 is geschikt voor 12 en 24 volt systemen tot maximaal 30 Ampère 
en is beschermd tegen kortsluiting via een automatische zekering. De behuizing heeft 
ingebouwde LED verlichting voor gebruik in donkere ruimtes. Zoals bv. onder het 
dashboard of in de bagageruimte van het voertuig. Met de accukabel van 6 meter is er 
voldoende werkruimte beschikbaar. De Powerscan is zeer eenvoudig in gebruik. 
 
Een aantal meetvoorbeelden: 
 
Weerstand meten Verbruiker testen Circuit test 

(plus geschakeld) 
Circuit test 
(massa geschakeld) 

 
 
 
 

   

Door het extra 
massakabeltje te 
gebruiken kan de 
weerstand over 
stekkers en 
schakelaars worden 
gemeten. 
 

Met de +/- toets op 
de tester kan de 
verbruiker 
gecontroleerd 
worden door deze 
rechtstreeks van 
spanning te 
voorzien.  

Door rechtstreeks 
spanning op de 
aanhangerstekker te 
zetten kan het 
complete circuit getest 
worden. 

Bij massa 
geschakelde 
componenten zoals 
bv. een claxon kan 
deze gemakkelijk 
worden 
gecontroleerd door 
de claxon via de 
tester aan massa te 
leggen. 

 


