Platform weegschaal van PCE-EP P-serie
Twee bereik - platformweegschaal / hogere resolutie / telfunctie / opsomfunctie /statief
verwijderbaar / oplaadbare batterij / container-weegfunctie / bi-directionele RS-232-interface.

Deze robuuste industriële platformweegschaal is een echte allrounder. Het statief van de platform
weegschaal kan gemakkelijk worden gescheiden met de statiefbevestiging en de weegschaal kan
eventueel verzonken worden in de tafel. De kabel tussen het platform en het scherm is met stekker
en ongeveer 1,6 m lang. Het weergavescherm van de platformweegschaal bevindt zich in een
roestvrij stalen behuizing met IP54 bescherming. De montage van de display kan op de tafel
plaatsvinden op de muur of het op het statief van de weegschaal.
Aanvullend op de standaard functies zoals tel/optelfunctie, bruto/netto wegen, limiet weeg functie
en Peak Hold-functie heeft de platform weegschaal twee speciale functies, zoals de filter functie
voor dynamische wegingen en de container weegfunctie. De bi-directionele RS-232-interface maakt
een eenvoudige communicatie met een PC of printer. Het gewicht van platform weegschaal kan
worden opgevraagd door de PC via query. Een soortgelijk platform weegschaal, maar in
gekalibreerde vorm, bieden wij u met de PCE-SD serie.
Mocht u vragen hebben over de Platform weegschaal van PCE-EP P-serie , 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 Platform weegschaal van PCE-EP P-serie en al onze andere
producten op het gebied van meettechniek, weegtechniek en regeltechniek.
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- Single Point platform weegschaal (1 load
cell)
- Twee range balans 15/30 kg en 60/150 kg
- Vrij instelbare meeteenheid kg / ...
- Interface Bi-directioneel RS-232
- Batterij en exploitatie van het netwerk
- Display IP54 beschermingsgraad
- Inclusief statief (statief verwijderbaar)
- Containers weegfunctie
- Filter functie

- Shut-off (kan worden uitgeschakeld)
- Ingebouwde klok voor tijd / datum verzending
- Hold-functie (bevriezing van het gewicht
scherm)
- PEAK / MAX weegfunctie
- Optelfunctie
- Telfunctie
- Functie dieren wegen
- Beperkt wegen functie MIN / OK / MAX

Technische Specificaties Platform Schaal PCE-EP P-serie
Meetbereik
PCE-EP 30P
PCE-EP 150P

Max. 1 = 15 kg / max. 2 = 30 kg
Max. 1 = 60 kg / max. 2 = 150 kg

Resolutie
PCE-EP 30P
PCE-EP 150P

15 kg = 2 g dan 15 kg tot 30 kg = 5g
tot 60 kg = 10 g dan 60 kg tot 150 kg = 20 g

Meet onzekerheid

± 3 d (drie keer de resolutie)

Platform grootte
PCE-EP P1 Series
PCE-EP P2 Series

400 x 500 mm
500 x 600 mm

Tarra

Meervoudige tara over het gehele weegbereik

Interface

Bidirectioneel RS-232 / D-SUB 9 vrouwelijk
Optioneel: analoge uitgang 4-20 mA 1/1000 +
4 geïsoleerde uitgangen LO / OK / HI / stabiel
instelbaar als een puls signaal of continu
signaal.

Beeldscherm

LCD-scherm met 25 mm cijfers

Meeteenheden

kg / lb
en vrij instelbare weeg eenheden zoals kg / m

Kabellengte tot aan display

ongeveer 160 cm / stekker gebonden

Stroomvoorziening

6 V / 4,5 Ah accu of 9 V / 1,2 A adapter incl.
Stroomverbruik 70 mA

Beschermingsklasse

IP54

Werktemperatuur

0 ... + 40 ° C / 10% RH ... 80

Gewicht
PCE-EP P1
PCE-EP P2

ca. 13 kg
ca. 15 kg
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IP54 beeldscherm van platform weegschaal met
verlicht LCD display

Achteraanzicht van het display van de platform
weegschaal serie PCE-EP met RS-232-interface

Klik op de technische tekening van de platform
weegschaal PCE-EP met de P1
platform met afmeting 400 x 500 mm, om de
afbeelding te vergroten

Klik op de technische tekening van het platform
schaal PCE-EP met de P2
platform met afmeting 500 x 600 mm om de
afbeelding te vergroten

Levering platform schaal PCE-EP P-serie:
1 x Platform weegschaal, display incl. batterij, statief incl. beugel, stroom adapter en handleiding
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