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Precisie glansmeter IG-331   
Precisie glansmeter met een hoge nauwkeurigheid / meetgeometrieën van 20 ° en 60 ° / 

automatische nulstelling / externe sensor aan een spiraalkabel / 
met optioneel ISO-kalibratiecertificaat 

Hoge precisie digitale glansmeter. Deze precisie glansmeter meet kleur en glans, de twee 
belangrijkste factoren voor het bepalen van de karakteristieken van oppervlakten. Deze precisie 
glansmeter maakt indruk door zijn eenvoudige bediening en zijn compacte en stevige formaat. 
Hij is bijzonder geschikt voor het uitvoeren van metingen ter plekke en kan op alle vlakke 
behandelde of niet behandelde oppervlakten worden gebruikt (bijvoorbeeld op vloeren van steen, 
hout, laminaat, rubber,etc.). Mocht u vragen hebben over de precisie 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. 

 

- Hoogtemeter van -700 ... +9000 m 

- Met barometer, thermometer en  

  weersvoorspelling 

- Regatta-timer - Wordt met riem 

  toegezonden 

- Grafische weergave van hoogteprofiel 

- Weegt slechts 50 g 

- Achtergrondverlichting  

- Meetresolutie hoogtemeter 1 m 

Technische gegevens van de precisie glansmeter IG 331 

Bereik  van 0 tot 100 

Optische hoek 60 ° en 20 ° 

Meetbereik 

- voor een instelling van 60 ° 

- voor een instelling van 20 ° 

 

6 x 3 mm 

4 x 3 mm 

Nauwkeurigheid  ± 5 % in heel de schaal (*) 



 

 
 

 

Your Partner for Measurement, Control  & Weighing  Instruments 

PCE Brookhuis B.V.  Capitool 26  7521 PL Enschede  The Netherlands  

T: +31 (0)900 1200 003  E: info@pcebenelux.nl  I: www.pce-inst-benelux.nl 
  

Resolutie  1 

Beeldscherm  2,5 cijferig LCD-beeldscherm van 0 ... 199 

Opwarmtijd  10 s na inschakeling  

Omgevingsomstandigheden  +10 ... +40 °C / 10 ... 75 % RV 

Batterijvoeding  4 x 1,5 V AA Mignon batterijen voor een 

bedrijfsduur van ca. 15 uur 

Batterijstatus indicatie  ja, "LOW BAT" 

Automatische uitschakeling ja, na 5 minuten van inactiviteit 

Gewicht 350 g 

Inhoud van de zending van de precisie glansmeter IG 331 

1 x precisie glansmeter IG 331 (met sensor en spiraalkabel), 1 x kalibratiestandaard, 1 x batterij, 1 

x gebruiksaanwijzing 

 


