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Digitale glansmeter PCE-GM 100 
digitale glansmeter om de glans en spiegelglans te detecteren 

met meetpunten van 20 °, 60 ° en 85 ° (selecteerbaar)  

De digitale glansmeter wordt gebruikt om op vlakke oppervlakken metingen te verrichten en werkt 
volgens het principe van een refractometer. Het solide ontwerp en de praktische afmetingen van de 
digitale glansmeter bieden grote voordelen, als er in situ of in fabrieken in de productie-installaties 
metingen moeten worden verricht. De herijking is eenvoudig dankzij de twee standaarden die 
worden meegeleverd. U kunt optioneel een ISO-laboratorium kalibratie met certificaat bestellen. 
Dankzij de selectie van drie meetpunten kunt u de digitale glansmeter op vrijwel elk oppervlak 
gebruiken. De bediening is heel eenvoudig. Mocht u vragen hebben over de digitale glansmeter, 
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 technische medewerkers en ingenieurs geven u 
graag meer advies over deze glansmeter en al onze andere producten op het gebied van 
meettechniek, weegtechniek en regeltechniek.  

 

- Heel eenvoudige bediening 

- Goedgekeurd op grond van de normen: 

  ISO 2813, GB 9754-88 / GB 9966.5 

- Electronics door middel van een  

  microcontroller 

- Dankzij de drie meetpunten, is het apparaat 

  ideaal voor bijna alle materiaal oppervlakken 
 

Technische gegevens van de digitale glansmeter  

Glans meetbereik  0 ... 200 glanseenheden / glanspunten 

Resolutie   0,1 glanspunten  

Nauwkeurigheid   
± 1,2 glanspunten  

Reproduceerbaarheid  ± 0,4 glanspunten 

http://www.pce-inst-benelux.nl/meettechniek.htm
http://www.pce-inst-benelux.nl/weegtechniek/weegschalen.htm
http://www.pce-instruments.com/dutch/meettechniek/meetinstrumenten/glossmeters-kat_153384_1.htm
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Kalibratie / herkalibratie  automatisch door de standaarden (in de levering 

inbegrepen) 

Lichttype  A 

Meetpunten  selectie van 20 º, 60 º of 85 º 

Afmeting kalibratiestandaard  95 x 40 mm 

Scherm  LCD-scherm met 10 mm hoge digits 

Detector  silicium fotodiode 

Meetoppervlak  11 x 54 mm 

Omgevings condities  0 ... 40 ° C / 85% H.r. 

Voeding  1,5 V batterij 

Afmetingen  145 x 38 x 80 mm 

Gewicht  330 g 

Inhoud van de zending van de digitale 

glansmeter 

1 x digitale glansmeter PCE-GM 100, 

1 x glans-standaard, 

1 x batterij, 

1 x draagtas, 

1 x schoonmaakdoek, 

gebruiksaanwijzingen  

 

 


