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Refractometer PCE-DRB 10 
 

Abbe -refractometer voor de meting van de brekingsindex en brix percentage / 
achtergrondverlichting op het display / thermostaat aansluiting / groot touchscreen / 

meetdata geheugen voor verschillende bediener- en sample-ID 
 
Met de refractometer PCE-DRB 10 kan zeer nauwkeurig de brekingsindex en de brix-waarde 
bepaald worden. De refractometer toont u de brekingsindex binnen een bereik van 1,3000 en 
1,7000 nD en de brix-waarde tussen 0 en 100 %. Bij de meting van de verschillende 
meetparameters beschikt de Abbe- refractometer over een hoge aflees- en meetnauwkeurigheid. 
Door de verschillende instelmogelijkheden van het meetapparaat kan de meting altijd afgestemd 
worden op de wensen van de bediener.  
 
Alle instellingen zijn toegankelijk via het heldere en overzichtelijke LED-touchscreendisplay. Bij 
iedere inschakeling van de Abbe -refractometer PCE-DRB 10 voert het apparaat een kalibratie 
door. Deze kalibratie zorgt voor een foutloze meting en wordt compleet zelfstandig door het 
meetapparaat doorgevoerd. Ook tijdens gebruik van de meter kan een kalibratie doorgevoerd 
worden. verder kunnen alle gemeten waarden rechtstreeks opgeslagen worden in het apparaat. 
Om de analyse naderhand makkelijker te maken, kan alle meetdata bij het uitlezen gesorteerd 
worden naar gebruikers-ID, sample-ID of datum. De klep aan de bovenzijde zorgt ervoor dat de 
meetwaarden niet vervalst worden door beïnvloeding van andere lichtbronnen, zoals daglicht, 
gloeilampen of fluorescentielampen. Tot slot kan er optioneel een thermostaat worden 
aangesloten op de refractometer voor het waarborgen van gelijkblijvende temperaturen. Dit om 
te voorkomen dat de brekingsindex verandert door een stijgende temperatuur.  

 
 
- Brekingsindex, brix-waarde, temperatuur 
- Robuuste behuizing  
- Thermostaat aansluiting 
- Voor een stationaire meting 
- Overzichtelijk LED-Touchscreen 
- Meetdata geheugen  
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Technische specificaties van de Abbe -refractometer 

Meetbereik brekingsindex 1,3000 ... 1,7000 nD 

Resolutie  0,0001 nD 

Nauwkeurigheid  ±0,0001 nD 

    

Meetbereik brix 0 ... 100 % 

Resolutie  0,1 % 

Nauwkeurigheid  ±0,1 % 

    

Meetbereik thermometer 0 ... 95 °C 

Resolutie  0,1 °C 

Nauwkeurigheid  ±0,3 °C 

    

Aanvullende technische specificaties van de Abbe -refractometer 

    

Opslagplaatsen 100 

Interface  RS-232 

Golflengte  589 nm 

Omgevingstemperatuur +10 ... +35 °C 

Opslagtemperatuur -20 ... +60 °C 

Netstroom  100 ... 240 V AV, frequentie 50 / 60 Hz 

Gewicht 4 kg 

Afmetingen  360 x 240 x 150 mm (L x B x H) 

Kalibratie één-punt kalibratie  

Display 5,6 " LED touchscreen 

 

 
Leveromvang  
 
1 x Refractometer PCE-DRB 10 
1 x Laadadapter 
1 x Fabriekskalibratie  
1 x Handleiding 
 


