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Scheurmeter PCE-CWM 20 
Scheurmeter voor bepaling van de barst/scheurbreedte in materialen / maximale 

scheurbreedte tot 8mm / USB interface / Kleuren LCD met touchscreen / met windows 
besturingsysteem uitgerust / Beeldopslag in realtime 

De PCE-CWM 20 is een meter voor de bepaling van de scheurbreedte in verschillende materialen. 
De meter kan bij de meting van scheurbreedtes in bruggen, tunnels, gebouwen, betonvloeren of 
metalen oppervlaktes ingezet worden. In de leveromvang bevindt zich een handheld-meter en een 
microscopische vergrotende sensor met een verbindingskabel (1m). De PCE-CWM 20 is met een 
LCD-scherm uitgerust, welke via touchscreen bediend kan worden. De scheurmeter wordt 
gemakkelijk bestuurd via een Windows besturingsysteem. Het beeld van de meting met de 
meetwaardes wordt in realtime weergegeven en kan direct opgeslagen worden. Deze beelden 
kunnen daarna direct op de display of, dankzij een USB-interface aan een PC aangesloten worden. 
Mocht u vragen hebben over de Scheurmeter PCE-CWM 20, 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 
oppervlakte tester en al onze andere producten op het gebied van meettechniek, weegtechniek en 
regeltechniek. 

 

- Max. scheurbreedte 8 mm 

- USB-interface 

- Beeld- en meetwaarden weergave in real time  

- Kleuren LCD met touchscreen 

- Windows besturingsysteem 

- Directe opslag voor > 3000 beelden 

http://www.pce-inst-benelux.nl/meettechniek.htm
http://www.pce-inst-benelux.nl/weegtechniek/weegschalen.htm
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Algemene Technische specificaties van de Laagspanning Poriëndetector PCE-WPT 1 

Herkenningsbereik 0 ... 8 mm 

Precisie ± 0,02 mm 

Beeldvergroting 40 x / 20 x / 13 x / 10 x 

Interface USB 

Geheugen > 3000 beelden 

Beeldformaat BMP formaat, 24 bit color / 320 x 240 Pixel 

Bedrijfstemperatuur -20 ... +60 °C 

Stroomvoorziening Lithium accu of netdeel 

Afmetingen Hand apparaat: 113 x 70 x 16,5 mm 
Sensor: 48 x 56 x 58 mm 

Gewicht Hand apparaat: 100 g 
Sensor: 100 g 
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De Meetsonde van de scheurmeter PCE-CWM 
20 met belichting  

 

 

 
De scheurmeter PCE-CWM 20 met 

Touchscreen. 

 

Weergave van de meting in realtime op de LC-
display van de scheurmeter. 

 
De in de scheurmeter PCE-CWM 20 opgeslagen 
beeldopnames kunnen met een USB-kabel naar 
een computer overgedragen, weergegeven en 

geëvalueerd worden. 

Inhoud van de levering 

1 x Scheurmeter PCE-CWM 20 Handheld-
apparaat, 
1 x Sensor, 1 x 1 m Verbindingskabel, 
1 x USB-Kabel, 1 x Netsnoer, 1 x Blasballon, 
1 x Software, 1 x Transportkoffer, 
1 x Handleiding 

 

 


