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Analoge rotatie viscometer PCE-RVI 1  
analoge viscositeitmeter volgens het Brookfield-principe / ideaal voor Newtonse vloeistoffen 

/ geschikt voor het bepalen van de viscositeit bij kleuren (drukinkten) lakken, pasta's, 
voedsel, etc. 

De analoge rotatie viscometer maakt het de gebruiker mogelijk om op een snelle manier de 
viscositeit bij de productiecontrole te bepalen. Deze analoge viscometer is stevig, gemakkelijk te 
bedienen en mobiel te gebruiken. Een analoge wijzer duidt de viscositeitwaarde aan. De 
elektronische aandrijving zorgt voor een constante rotatie, waardoor reproduceerbare meetwaarden 
verkregen worden. Deze analoge viscometer is een apparaat dat gebruikt kan worden bij de 
productiecontrole (in verschillende productiesectoren) of bij de kwaliteitscontrole van grond- of 
hulpstoffen, alsook bij het checken van de viscositeit van lakken, kleuren, pasta's, etc. Een analoge 
viscometer is het ideale alternatief voor de dure digitale meters die een billijke meting mogelijk 
maakt. Hij is ideaal voor gebruik ter plekke. Mocht u vragen hebben over de analoge rotatie 
viscometer PCE-RVI 1, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u 
contact met ons op via het telefoonnummer +31 (0)900 – 120 00 03. Onze technici en ingenieurs 
zullen u graag met raad bijstaan over de analoge rotatie viscometer PCE-RVI 1 en over ieder 
willekeurig product van onze regelings- en controlesystemen, meetinstrumenten of 
weegschalen van PCE Benelux. 

 

 

 

 

http://www.pce-inst-benelux.nl/meettechniek/meetinstrumenten.htm
http://www.pce-inst-benelux.nl/weegtechniek/weegschalen.htm
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Technische specificaties van de analoge rotatie viscometer  

Meetbereiken 10 ... 100.000 mPa.s 

Nauwkeurigheid  ±5 % (met Newtonse vloeistof) 

Rotoren / spillen  Nº 1 - 4 

Omwentelsnelheid  6 / 12 / 30 / 60 minuten 

Afmetingen 300 x 300 x 450 mm (lengte x breedte x hoogte) 

Gewicht  1,5 kg 

Energievoorziening  220 ... 240 V, 50 ... 60 Hz 

 
Hier kunt u onze analoge rotatie viscometer zien 
bij de het verwisselen van een spil  

 
Hier kunt u onze analoge rotatie viscometer in 
het laboratorium zien 

Inhoud van de zending van de analoge rotatie viscometer PCE-RVI 1  
1 x analoge rotatie viscometer PCE-RVI , 4 x spillen, 1 x netsnoer, 1 x houten kist, 1 x 
gebruiksaanwijzing 

 


