USB Pakketweegschaal serie PCE-PB N
Pakketweegschaal tot 150 kg, bidirectionele USB-interface, PEAK Hold functie,
telfunctie, voeding op batterij en lichtnet, incl. USB interface kabel

De USB Pakketweegschaal van de serie PCE-PB N is een veelzijdige weegschaal voor pakketten.
De USB pakketweegschaal heeft meerdere functies, maar één van de meest belangrijke voor
verzendingen is de bidirectionele USB interface van de weegschaal die een verbinding via de PC
mogelijk maakt. Hierdoor kan deze weegschaal zich zonder problemen in verbinding zetten met de
verzendsoftware van verschillende transportbedrijven zoals bijvoorbeeld DHL, GLS enz. De firma
UPS biedt zijn klanten niet de mogelijkheid om hun pakketweegschaal op zijn systeem aan te
sluiten. Maar de USB pakketweegschaal van de serie PCE-PB N kan op de optionele en
economische software "ProCell" worden aangesloten. Deze software simuleert een introductie via
het toetsenbord vergelijkbaar met een scanner. Met behulp van deze software kan de
pakketweegschaal het gewicht in actieve velden introduceren. Een ander voordeel van deze
pakketweegschaal is het via een kabel aangesloten beeldscherm. De spiraalkabel kan tot ongeveer
1,5 m uitgetrokken worden. Zodanig kunnen pakketten gewogen worden die groter zijn dan het
weegplateau van 300 x 300 mm van de pakketweegschaal. Het scherm wordt geleverd met een
standaard, maar is ook klaar om op de muur gemonteerd te worden. Andere interessante functies
van de pakketweegschaal zijn de telfunctie voor onderdelen, de PEAK Hold functie, de
niveaucontrole functie, meeteenheden kg / lb / N (Newton) / gr., regelbare achtergrondverlichting,
instelbare automatische uitschakeling en de mogelijkheid om de weegschaal op het lichtnet of met
batterijen te laten werken. Mocht u vragen hebben over de USB pakketweegschaal, 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 USB pakketweegschaal en over ieder willekeurig product van onze regelings- en
controlesystemen, meetinstrumenten of weegschalen van PCE Benelux.
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- Bidirectionele USB-interface
- Spiraalkabel uittrekbaar tot ongeveer 1,5 m

- Telfunctie voor onderdelen met indicatie
van aantal onderdelen

- Cijferhoogte 20 mm

- Veroorlooft meerdere taras

- Roestvrij stalen plateau

- Niveaucontrole functie (voor het wegen van

- PEAK functie (indicatie maximum waarde)
- Incl. interface kabel

een vat)
- Voeding dmv batterij of lichtnet

Pakketweegschaal van de serie PCE-PB N met USB in combinatie met DHL

Beeldscherm van de USB pakketweegschaal van de serie PCE-PB N
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Aansluiting van de USB pakketweegschaal op de verzendsoftware van GePard / EasyLog / DHL.
De consultopdracht van de USB pakketweegschaal is Sx.
Technische specificaties
Bereik (max.)
PCE-PB 60N

60 kg

PCE-PB 150N

150 kg

Leesbaarheid (d)
PCE-PB 60N

20 g

PCE-PB 150N

50 g

Minimum gewicht (min.)
PCE-PB 60N

60 g

PCE-PB 150N

150 g

Tolerantie mogelijke meting
PCE-PB 60N

± 80 g

PCE-PB 150N

± 200 g

Weegplateau (lengte x breedte x hoogte)

300 x 300 x 45 mm

Beeldscherm

LCD met 20 mm digits (verlicht)

Beeldschermkabel

Spiraalkabel van 90 cm. uittrekbaar tot
ongeveer 1,5 m. (aansluitingen op het
beeldscherm)

Meeteenheden

kg / g / lb / N (Newton)

Functies

- PEAK Hold functie
(indicatie van de maximum waarde)
- Meerdere tara’s over het hele meetbereik
- Niveaucontrole functie
(Auto Tara functie OFF)
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- Telfunctie voor onderdelen (1 min.)
- Functie voor het wegen van dieren
- Regelbaar filter voor snelle responstijd
- Instelbare uitschakeling en verlichting
Interface

bidirectionele USB (consult met Sx + CR + LF)

Bedrijfstemperatuur

+5 ... +35 °C / max. 85 % H.r.

Voeding

DC9V / 200 mA aangesloten op lichtnet of
6 x 1,5 V AA batterijen

Eigen gewicht

ongeveer 4 kg

Aanbevolen kalibratiegewicht

Klasse M1 (Vrije aanpassing)

Leveringsomvang
1 x USB pakketweegschaal van de serie PCE-PB N, 1 x schermstandaard, 1 x USB interface kabel
(ongeveer 1,5 m), 1 x netwerk component en gebruiksaanwijzing
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