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Oppervlakteprofielmeter PosiTector SPG 
 

Oppervlakteprofielmeter volgens ASTM D 4417-B, US Navy NSI 009-32 / meet en slaat 
piekwaarden op / groot, gemakkelijk af te lezen display 

 
De oppervlakte tester PosiTector SPG is een elektronisch handmeetapparaat dat het profiel 
van oppervlakten meet die door reinigingsstralen worden behandeld. De 
oppervlakteprofielmeter PosiTector meet en slaat zowel hoge als lage piekwaarden van het 
oppervlakteprofiel op. Door zijn snelle meting van over de 50 metingen per minuut is de 
oppervlakteprofielmeter ideaal voor snelle en precieze meting van de profieldiepte op grote 
oppervlakken. 
 
Verder toont de oppervlakteprofielmeter continu meetwaarden en actualiseert hij deze ook. 
De meter is zuur-, olie-, water- en stofdicht en is daardoor geschikt voor gebruik in de 
industrie. De nauwkeurigheid van de oppervlakteprofielmeter wordt, met behulp van de 
meegeleverde metalen plaat en de nul-plaat van glas, gerealiseerd. Nadat de 
oppervlakteprofielmeter op nul gekalibreerd wordt, meet het apparaat het profiel , waarbij het 
hoogteverschil tussen de profielpieken en -dalen registreert. 
  

 
 
- 50 metingen per minuut 
- Groot, gemakkelijk af te lezen LCD-display  
- Eén-hand menunavigatie  
- Nul-glasplaat en stalen-plaat meegeleverd 
- Beschermende rubberen holster met riemclip. 
- Zuur-, olie-, water- en stofdichte bescherming  
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Het meetapparaat kan uitgebreid worden met sensoren voor de meting van de laagdikte, 
wanddikte, omgevingscondities, Shore hardheid en het zoutgehalte. 
 

Technische specificaties van de oppervlakteprofielmeter PosiTector SPG 

 
Meetbereik 

0 ... 500 µm  

Nauwkeurigheid  ± 5 µm + 5% 

Carbide tip  60 º 

Grootte  137 x 61 x 28 mm 

Gewicht  140 g 

Norm  ASTM D 4417-B, US Navy NSI 009-32 

 
 
Leveromvang van de oppervlakteprofielmeter PosiTector SPG 
 
 
1 x Oppervlakteprofielmeter PosiTector SPG 
1 x Nul-glasplaat 
1 x Stalen plaat, 
1 x Rubberen beschermhoes met riemclip 
3 x AAA alkaline batterijen 
1 x Handleiding 
1 x Nylon draagtas met schouderriem  
 
 
 
Aanvullende sensoren zijn te bestellen via onze technische service! 
 


