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Witheidsmeter PCE-WSB 1 
Digitale witheidsmeter om de witheid van verschillende materialen, zoals 

papier vast te stellen / gecertificeerd volgens ISO 2470 en ISO 3688  

Onze witheidsmeter PCE-WSB 1 meet de helderheidsgraad van papier, cellulose en 
andere materialen, zoals bijvoorbeeld kunststof, porselein en andere niet-metalen 
materialen. Door middel van de intensiteit van de diffuse reflectie definieert de 

witheidsmeter 100 als de helderheidsgraad in vlakke oppervlakken. Bovendien wordt 
de helderheidsgraad van een geheel zwart oppervlak door de witheidsmeter PCE-
WSB 1 als 0 gedefinieerd. De PCE-WSB 1 voldoet aan de internationale normen 
ISO 2470 en ISO 3688. Dankzij zijn ergonomisch ontwerp is de witheidsmeter heel 
handig en, omdat hij weinig toetsen heeft, makkelijk te gebruiken. Omdat onze 
witheidsmeter op batterijen werkt, kunt u dit instrument overal meenemen en de 

metingen op de juiste tijd en plaats uitvoeren. Het hoge resolutie scherm 
vergemakkelijkt het aflezen van de meetwaarden. Deze witheidsmeter kan metingen 
verrichten in alle witte materialen. Vooral in papier, cellulose, plastic en porselein, 
kunnen we deze metingen prima uitvoeren om de witheidsgraad van het materiaal te 
bepalen. Dankzij het meegeleverde koffertje, de compacte vorm en het lichte gewicht 
van onze witheidsmeter kan de meting comfortabel in situ worden uitgevoerd. De 

witheidsmeter beschikt over een hoge nauwkeurigheid in de verschillende metingen 
en een laag stroomverbruik. Voor meer vragen over de witheidsmeter PCE-WSB 1, 
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 technici en ingenieurs 
zullen u graag met raad bijstaan over de colorimeter en over ieder willekeurig 
product van onze regelings- en controlesystemen, meetinstrumenten of weegschalen 

van PCE Benelux.  

 

  

http://www.pce-inst-benelux.nl/meettechniek/meetinstrumenten.htm
http://www.pce-inst-benelux.nl/weegtechniek/weegschalen.htm
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- Heel eenvoudige bediening 
- ISO 2470 en ISO 3688 gecertificeerd 
- Voor het meten van de witheid  

- Compact en ergonomisch 

- Hoge nauwkeurigheid 
- Met kalibratiestandaarden (zwart en 
wit) 

Technische specificaties van de witheidsmeter PCE-WSB 1 

Meetbereik  0 ... 100 

Resolutie 0,1 

Nauwkeurigheid < ± 0,1 

Internationale Standaard  ISO 2470; ISO 3688 

Indicatie van de gemeten waarde LCD-scherm 

Meet diameter Ø 15 mm 

Minimale meetbereik 0,1 

Voeding 5 AA-batterijen 

Afmetingen ca. 235 x 75 x 65 mm 

Gewicht  ca. 500 g 

Inhoud van de zending van de witheidsmeter PCE- WSB 1 

1 x witheidsmeter PCE- WSB 1, 1 x helderheidsstandaard , 1 x draagtas, 1 x zwarte 

kalibratiestandaard , 1 x witte kalibratiestandaard, 1 x gebruiksaanwijzing  

 


