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Laagdiktemeter PosiPen 

Magnetische handmatige laagdiktemeter PosiPen 

Elke PosiPen heeft twee schalen: mils (inch) en micron (metrisch).  
Overeenkomstig de nationale en internationale standaarden, inclusief ASTM D7091/B499, ISO 
2808  

Bediening: 
Stap 1. Plaats de top van de PosiPen op de oppervlakte en zorg dat de magneten contact maken 
met het materiaal.  
 
Stap 2. Trek de PosiPen recht terug van het te meten object en houdt een oogje op de schaal.  

Drievoudige weergave: compenseert de zwaartekracht 
 
De PosiPen compenseert de zwaartekracht bij de meting in verschillende posities.  
 
1. Gebruik de rood / zilver verbindingslijn, wanneer u de PosiPen horizontaal (rood/ muren) 
gebruikt.  
2. Gebruik de groene lijn, wanneer de PosiPen loodrecht naar beneden (groen/bodem) gebruikt 
wordt.  
3. Gebruik de blauwe lijn, wanneer de PosiPen recht naar boven wijst (blauw/boven) . 
 
- twee (2) jaar garantie 

Mocht u vragen hebben over de laagdiktemeter PosiPen, 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 
laagdiktemeter en al onze andere producten op het gebied van meettechniek, weegtechniek en 
regeltechniek. 

http://www.pce-inst-benelux.nl/meettechniek.htm
http://www.pce-inst-benelux.nl/weegtechniek/weegschalen.htm
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Technische specificaties van de laagdiktemeter PosiPen 

Meetbereik 0.25 ... 20 mils 5 ... 500 µm 

Tolerantie +/- 10% en 0.1 mils +/- 10% en 2.5 µm 

Temperatuur -150 °F tot +450 °F -100 °C tot 230 °C 

Inhoud van de levering van de laagdiktemeter PosiPen  
1x PosiPen 
1x Lederen tas 
1x Handleiding 
1x Kalibratiecertificaat herleidbaar naar NIST 

 


