Wijzigingen voorbehouden

Platformweegschaal PCE-MS PP60-1-30x40
Platformweegschaal / max. capaciteit 60 kg / ijkwaarde: 20 g / incl. eerste ijking
(conformiteitsbeoordeling)
De platformweegschaal wordt voorzien van een conformiteitsbeoordeling voor de grootst
mogelijke geografische zone rond de geplande locatie van de weegschaal. Deze
conformiteitsbeoordeling volgens nauwkeurigheidsklasse M III vervangt de eerste ijking en
wordt uitgevoerd voor de door de klant opgegeven locatie. De compacte weegschaal is
gepoedercoat en daardoor zeer geschikt voor gebruik in zware omstandigheden. Een bijzonder
kenmerk van de weegschaal is het afneembare, 36 cm hoge statief van 2 mm dik plaatstaal, die
het wegen of vullen van zakken en andere kantelbare goederen makkelijker maakt. De
platformweegschaal heeft een bruikbaar platformoppervlak van 30 x 36 cm met gemonteerd
statief, zonder statief neemt het bruikbare oppervlak toe tot ca. 30 x 40 cm.

Dankzij het statief kan de platformweegschaal gemakkelijk worden bediend, zowel bij gebruik
op de vloer als op de tafel. Dit statief is echter afneembaar dankzij de schroef- en
stekkeraansluitingen, zodat de weegschaal ook zonder statief kan worden gebruikt. De
kabellengte tussen het display en de weegplaat is ongeveer 1,5 meter. De kantelhoek van het
display kan via de displaybevestiging worden aangepast, zodat deze eenvoudig wordt aangepast
aan verschillende werkposities en kijkhoeken. Het contrastrijke display heeft een cijferhoogte
van 28 mm, waardoor deze ook van grotere afstand kan worden afgelezen. Een transparante
beschermhoes beschermt het kunststof display tegen vuil.
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De platformweegschaal is uitgerust met een intern geïnstalleerde loodaccu, maar kan
ook worden gevoed via de externe 7,8 volt netvoeding. Bij batterijgebruik wordt een
bedrijfstijd van maximaal 25 uur bereikt, die aanzienlijk kan worden verlengd door
gebruik te maken van de batterij-bespaarfunctie. De platformweegschaal heeft een
bidirectionele USB-B-interface waarmee weegwaarden direct aan een computer kunnen
worden overgedragen.
Technisch specificaties
Weegschaaltype
Weegbereik [max]
Resolutie [d]
Weegeenheid
Ijkwaarde [e]
Ijkklasse [e]
Minimale belasting [min]
Tarrabereik
Weegplateau [bxd]
Interface
Display
Cijfergrootte [bxh]
Voeding
Batterijduur
Batterijbesparende modus
Weegcellen
Bedrijfstemperatuur
Gewicht

één-bereik weegschaal
60 kg
20 gr
kg
20 gr
M III
400 gr
meervoudige tarra over het gehele weegbereik
automatisch en handmatig tarra wissen mogelijk
300 x 400 mm / bruikbaar oppervlak met statief 300 x 360 mm
USB-B bidirectioneel
LCD, wit op zwart
15 x 28 mm
interne loodzuuraccu 6 V / 4,5 Ah / 101 x 70 x 50 mm / 820 g
externe voeding 7,8 V / 1,2 A AC / 110 V - 230 V
tot 25 uur (continu bedrijf)
na 30 seconden inactiviteit (kan worden gedeactiveerd)
300 kg / IP 65
-10 ... + 40 °C
12,5 kg

Leveromvang
1 x Platformweegschaal PCE-MS PP60-1-30x40-M
1 x Voeding
1 x Gebruiksaanwijzing
1 x ijking (conformiteitsverklaring)
Plaats van installatie van de weegschaal met postcode / stad / land moet worden
opgegeven.
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