Glansmeter PCE-GM 80
glansmeter met externe glanssensor / meetgeometrie 60 ° /
meetvlak Ø4,5 mm / dataverbinding met pc via micro-USB-interface / bediening met één
knop / kalibratiestandaard incl. / dataopslag voor 1245 metingen
De glansmeter is voorzien van een externe glanssensor. Het meetvlak van Ø4,5 mm van de
glansmeter levert ook een belangrijke bijdrage aan het kunnen uitvoeren van metingen op
kleine en moeilijk toegankelijke oppervlakken. Met de meegeleverde kalibratiereferentie kan
de glansmeter op elk moment worden gecontroleerd. Met een nauwkeurigheid van 1% is de
glansmeter een zeer nauwkeurig meetinstrument. De éénknopsbediening maakt een snelle en
gemakkelijke bediening van de glansmeter mogelijk.
Een ander bijzonder kenmerk van de glansmeter is de gegevensopslagfunctie. Met deze
gegevensopslagfunctie worden de meetwaarden opgeslagen in de glansmeter. De
meetwaarden worden vervolgens met behulp van een pc uitgelezen uit de glansmeter.
Hiervoor kan met de USB-verbinding een rechtstreekse verbinding met de pc tot stand worden
gebracht. De installatie van een stuurprogramma of software is niet vereist omdat de gegevens
van de glansmeter direct als tekstbestand worden opgeslagen. Naast de gemeten waarde
wordt ook een tijdstempel opgeslagen.

- Externe verwisselbare sensor
- Micro-USB-interface voor pc-aansluiting
- Gegevensopslag voor latere analyse - Eenvoudige bediening met één knop
- Meetbereik tot 1000 GU
- Precieze metingen dankzij hoge nauwkeurigheid
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Technische specificatie voor de glansmeter PCE-GM 80
Meetbereik
Resolutie
Herhaalbaarheid
Nauwkeurigheid
Meetgeometrie
Meetvlak
Gegevens opslag
Interface
Stroomvoorziening
Omgevingscondities
Afmetingen
Gewicht
Normen

0 ... 99,9 GU
100 ... 1000 GU
0.1 GU
1 GU
<0,45 GU
0,5%
<1 GU
1%
60 °
Ø4,5 mm
1245 meetwaarden
Micro USB
2 x 1,5 V AAA-batterijen
0 ... 40 ° C, <85% RH niet-condenserend
115 x 65 x 25 mm
100 g
GB9754-88, GB9966.5, ISO2813, JJG696-2002

Leveringsomvang glansmeter PCE-GM 80
1 x glansmeter PCE-GM 80, 1 x kalibratiereferentie, 1 x schoonmaakdoekje, 1 x opbergkoffer,
2 x 1,5 V AAA-batterijen, 1 x handleiding
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