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Lasermeter PCE-LDM 45 
afstandsmeting tot 40 m / Pythagorasfunctie / opsomming van meetwaarden / continue 

afstandsmetingen / oppervlakte- en volumebepaling 

De lasermeter PCE-LDM 45 is ontwikkeld voor de eenvoudige afstandsmetingen. De lasermeter 

meet afstanden tot 40 meter. Alle meetwaarden worden weergegeven op het zeer goed afleesbare 

en verlichte display. De eenheden kunnen door de gebruiker geselecteerd worden. Dit kunnen m, 

inch en ft zijn. Naast de eenvoudige afstandsmeting kan de lasermeter de oppervlakte en het 

volume van een ruimte bepalen. Bovendien kunnen de gemeten waarden worden opgeteld of 

afgetrokken met de lasermeter. Voor een betere documentatie van de afstanden kunnen de 

meetwaarden worden opgeslagen in het geheugen van het apparaat. Naast het meten van 

afzonderlijke afstanden, kan de lasermeter ook gebruikt worden voor de continumeting.  

Mocht u vragen hebben over de lasermeter PCE-LDM 45 dan kunt u de volgende 

technische  specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer +31 

(0)53 - 737 01 92. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over 

deze lasermeter en al onze andere producten op het gebied van meettechniek, weegtechniek en 

regeltechniek. 

 

- Laser tot 40 m 

- Pythagorasfunctie 

- Oppervlakte- en volumebepaling  

- Verlicht display 

- Max / Min Functie 

- Continumeting instelbaar 

  

https://www.pce-inst-benelux.nl/meettechniek.htm
https://www.pce-inst-benelux.nl/weegtechniek/weegschalen.htm
https://www.pce-instruments.com/dutch/meettechniek/meetapparatuur-voor-alle-parameters/lasermeters-kat_153361_1.htm
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Technische specificaties 

Afstand meetbereik 0,5 ... 40 m 

Meetnauwkeurigheid <10 m: ± 2 mm 
>10 m ± 2 mm + 0,05 * (meetafstand -10) 

Resolutie 1 mm 

Meetsnelheid enkele meting 0,25 seconden 

Meeteenheden m, inch, ft 
m², ft² 

Meetfuncties  oppervlakteberekening  
volumeberekening  
Pythagorasfunctie 
optellen / aftrekken van afstanden  
continumeting  
max /min meting  

Laser klasse klasse II /< 1 mW 
620 ... 690 nm 

Voeding 2 x 1,5 V AAA batterij 

Levensduur batterij  > 5000 enkele metingen 

Afmetingen (L x B x H)  110 x 40 x 25 mm 

Omgevingscondities 0 ... 40 °C 

Opslagcondities  -20 ... +65 °C 

Automatische uitschakeling laser  30 seconden 

Automatische uitschakeling apparaat 180 seconden 

    

Omvang van de levering lasermeter PCE-LDM 45 
1 x Laser PCE-LDM 45, 2 x AAA 1,5 V batterijen, 1 x handleiding  

 


