Inventarisweegschaal PCE-PCS
Inventarisweegschaal voor het tellen van eenheden in twee uitvoeringen (6 kg en 30 kg) en
met een grote resolutie / RS-232 interface / voeding via netstroomadapter of interne accu
Inventarisweegschaal voor professionele weging en telling. De geheugenposities van de
inventarisweegschaal en de mogelijkheid om deze via een accu te voeden maken hem tot een
onmisbaar hulpinstrument. Deze inventarisweegschaal is een optimaal gereedschap om het aantal
eenheden nauwkeurig te bepalen, bijvoorbeeld bij inventariswerkzaamheden. Bij het uitvoeren van
de stuktelling met de inventarisweegschaal wordt allereerst het stukgewicht van een bepaalde
hoeveelheid bepaald, of wordt een waarde ingevoerd indien men die kent. Nadat een onbepaald
aantal eenheden op de balans zijn gelegd, geeft de inventarisweegschaal het gewicht, het
referentiegewicht en het aantal. Via de optionele labelprinter kunnen de resultaten zoals het
gewicht of het aantal direct worden uitgeprint. De afdruk geschiedt automatisch wanneer de waarde
zich op het beeldscherm heeft gestabiliseerd. Via het toetsenbord kan vooraf een tarra worden
ingesteld of een referentienummer of - gewicht worden ingevoerd. De inventarisweegschaal
beschikt over een RS-232 poort. Door middel van de optionele software kunnen de weegwaarden
naar uw computer worden getransfereerd. Mocht u vragen hebben over de inventarisweegschaal
PCE-PCS , 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 inventarisweegschaal PCE-PCS en over ieder willekeurig product van onze
regelings- en controlesystemen, meetinstrumenten of weegschalen van PCE Benelux.
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- Gescheiden aanduiding voor gewicht, aantal
en referentiegewicht
- Dankzij zijn grote resolutie is het mogelijk om
bij de stuktelling een gering gewicht als
referentiegewicht te gebruiken
- Inventarisweegschaal met de mogelijkheid om
tarrawegingen uit te voeren
- Het is mogelijk om vooraf een tarra uit te
voeren en een aantal of een referentiegewicht
in te voeren
- Voeding via accu
- 230 V netstroomadapter
- Totale stuktelling (99 waarden)
- Optioneel kan een ISO-certificaat voor de
inventarisweegschaal PCE-PCS (DIN ISO
9000) worden verstrekt
Technische specificaties

Modellen telweegschalen

PCE-PCS 6

PCE-PCS 30

Meetbereik

0 ... 6 kg

0 ... 30 kg

Afleesbaarheid

0,1 g

0,5 g

Reproduceerbaarheid

±0,1 g

±0,5 g

Minimaal gewicht

0,1 g

0,5 g

Minimaal gewicht per te tellen
eenheid

0,1 g

0,5 g

Geheugen

99

Reactietijd

3s

Tarrabereik

100 %

Weegeenheden

gram

Beeldscherm

LCD van 3 x 6 digits

Kalibratie

d.m.v. een kalibratiegewicht

Afmetingen van de weegplaat

230 mm x 310 mm

Bedrijfstemperatuur

0 ... +40 °C

Voeding

230 V / 50 Hz (via de meegeleverde adapter) of
interne accu

Behuizing

ABS-plastic

Poort

RS-232

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments
PCE Brookhuis B.V.
Capitool 26
7521 PL Enschede
The Netherlands
T: +31 (0)900 1200 003
E: info@pcebenelux.nl
I: www.pce-inst-benelux.nl

Softwarepakket

Optioneel product

Afmetingen

ca. 320 x 320 x 12,5 mm

Netto gewicht

ca. 2,8 kg

Inhoud van de zending
1 x inventarisweegschaal PCE-PCS, 1 x netstroomcomponent en gebruiksaanwijzing
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