
 

 
 

 

Your Partner for Measurement, Control  & Weighing  Instruments 

PCE Brookhuis B.V.  Institutenweg 15  7521 PH Enschede  The Netherlands  

T: +31 (0)900 1200 003  E: info@pcebenelux.nl  I: www.pcebrookhuis.nl 
  

Glansmeter PCE-GM 60 Plus 

Glansmeter voor niet-stationair gebruik / meting tot 200 Glanseenheden / 
Hoek van 60 ° / 3,5 "TFT-display / korte meettijd van 0,5 seconde 

De glansmeter PCE-GM 60 Plus is een meetinstrument voor de bepaling van de glansgraad van 
verschillende materialen. Tijdens het meten neemt de glansmeter de reflectie op van het uitgezonden 
licht. Het licht wordt rechtstreeks uitgezonden door de glansmeter. Een deel van het licht wordt dan 
gereflecteerd door het te meten oppervlak en een deel van het licht wordt geabsorbeerd door het 
oppervlak. Door het gereflecteerde licht berekent de glansmeter vervolgens de glansgraad en geeft 
deze heel duidelijk weer op het TFT-display. 

De glansmeter wordt gebruikt in gebieden waar het essentieel is dat de afzonderlijke producten altijd 
hetzelfde uiterlijk en dezelfde aard en kenmerken hebben. Op deze wijze kunnen klachten en 
aanverwante kosten worden vermeden. Daarnaast wordt het imago van uw bedrijf gehandhaafd en/of 
verbeterd met constante kwaliteit en consistente producten. 

Mocht u vragen hebben over de glansmeter PCE-GM 60 Plus, 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. 

 

- Meet hoek: 60 ° 

- Kalibratie plaat in leveromvang 

- Ergonomische behuizing 

- 3,5 "TFT 

- Korte meettijd 

- Tot 200 glanseenheden 

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/glansmeters-kat_153112_1.htm
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Technische gegevens van de glansmeter PCE-GM 60 Plus 

Meethoek  60 ° 

Display  3,5 "TFT 

Normen 

ISO 2813 
GB / T 9754 
ASTM D 523 
ASTM D 2457 

Meetvlak  9x15mm 

Meetbereik  0…200 GU 

Afleesbaarheid  1 GU 

Herhalingsnauwkeurigheid  ± 1 GU 

Reproduceerbaarheid  ± 1 GU 

Kleursoort  
correspondeert met CIE 1931 (2 °) onder een 
CIE C – lichtbron 

Meetnauwkeurigheid  ± 1,5 / ± 1,5% 

Meettijd  0,5 seconde 

Afmetingen  160 x 75 x 90 mm 

Gewicht  350 g 

Menu talen  Engels, Chinees 

Stroomverzorging 3200mAh Li-ion batterij 

Interface  USB / RS-232 

Omgevingstemperatuur  0 ... 40 ° C 

Opslagtemperatuur  -20 ... 50 ° C 

Relatieve luchtvochtigheid  <85% rel. luchtvochtigheid (zonder condensatie) 
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Meer toepassingsfoto's van de glansmeter PCE-GM 60 Plus 

 
Hier ziet u de kalibratieplaat van de glansmeter 

 

 
Het display van de glansmeter heeft een helder 

en duidelijk ontwerp 

Omvang van de levering van de glansmeter PCE-GM 60 Plus 

- 1 x Glansmeter PCE-GM 60 Plus 
- 1 x Laad Adapter 
- 1 x USB-kabel 
- 1 x Kalibratieplaat 
- 1 x Handleiding 

 

 


