Wijzigingen voorbehouden

Doseerweegschaal PCE-MS PC150-1-65x95-M
Geijkte weegschaal / max. capaciteit 150 kg / ijkwaarde: 50 g / incl. ijking
(conformiteitsbeoordeling)
Met een bruikbaar oppervlak van 65 x 95 cm is de doseerweegschaal één van de grootste
mobiele platformweegschalen. Dankzij de constructie met 4 weegcellen is de doseerweegschaal
bovendien bijzonder vlak. Voor eenvoudig transport van het grote platform zijn zowel
transportrollen als handgrepen gemonteerd om de doseerweegschaal achter u aan te trekken.

De doseerweegschaal heeft een display met een inverte weergave waarvan de cijfergrootte 15
x 28 mm is. Het weegplateau en de afleeseenheid zijn via een ca. 1,8 m lange kabel met elkaar
verbonden. De batterij die in het display is ingebouwd, zorgt voor een bedrijfsduur van maximaal
25 uur bij continu gebruik.
De doseerweegschaal wordt geleverd met een conformiteitsbeoordeling. De
conformiteitsbeoordeling vervangt de eerste ijking. De conformiteitsbeoordeling wordt
uitgevoerd in de grootst mogelijke geografische zone rond de geplande installatieplaats van de
weegschaal en zorgt ervoor dat de strikte ijkingsfoutlimieten binnen deze zone worden
nageleefd.
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Technische data
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
150 kg
50 gr
kg
50 gr
M III
1 kg
meervoudige tarra over het gehele weegbereik
automatisch en handmatig tarra wissen mogelijk
650 x 950 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)
4 x 50 kg
-10 ... + 40 °C
23 kg

Leveromvang
1 x Doseerweegschaal PCE-MS PC150-1-65x95-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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