IJkbare RVS oprijdweegschaal PCE-SD...SST
( Klasse III)
IJkbare RVS oprijdweegschaal tot 2.000 kg / Resolutie vanaf 0,1 kg /
Corrosie en zuurbestendig / Beschermingsklasse IP 65 / IP 68 / Geringe
bouwhoogte / Zeer robuuste uitvoering / Incl. een oprijlaan en ijking
De ijkbare RVS oprijdweegschaal wordt bij de levering naar klasse II geijkt op de
plaats waar uw het apparaat wilt inzetten. De weegschaal is dan vervolgens 2 jaar
toegelaten in heel Europa voor het handelsverkeer waarbij ijking verplicht is. De RVS
oprijdweegschaal wordt uit massief corrosie- en zuurbestendig staal vervaardigd. Het
weegplatform beschikt over ingekapselde laadcellen die IP68 beschermd zijn en de
meest ruwe omstandigheden aankunnen. Door de geringe bouwhoogte kan men
gemakkelijk de oprijlaan oprijden. De meegeleverde fixeerplaten zorgen voor een
veilige stand en verhinderen dat men van de helling slipt. De display is IP65
beschermd en kan gemakkelijk op een tafel, aan de muur of op het optioneel
beschikbare statief geplaatst worden. Het functiepakket van de weegschaal is zeer
omvangrijk. Functies als autotarra, telfunctie, opslaan van een vast tarragewicht,
receptfunctie, opsomfunctie etc. zorgen voor arbeidsverlichting op de werkvloer. De
RVS oprijdweegschaal is ideaal wanneer u geen weegschaal in de bodem wilt
bouwen. U stelt de weegschaal gemakkelijk op een vlak en even terrein op, sluit de
bedienterminal aan en u kunt al beginnen. Wij bieden een RS-232, USB en LAN
interface aan alsmede 4..20 mA of 0..10 V analoge uitgangen of drie
schakeluitgangen. Mocht u vragen hebben over de IJkbare RVS Oprijdweegschaal
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 oprijdweegschaal
en al onze andere producten op het gebied van meettechniek, weegtechniek en
regeltechniek.
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- Geijkt naar M III
- Statistiekfunctie
- Meerdere wegingen opsommen
- Procent % Vergelijkingsweging
- Filter (Reactietijd) instelbaar
- Dier weegfunctie
- Stuktelfunctie

- Maximale waarde weergave
- Gemengde samenstellingen wegen
- Tolerantiebepaling gewicht min / ok / max.
- Tarrawaardes opslaan
- Instelbare automatische uitschakeling
- Bruto / Netto knoppen display
- Optioneel: USB, LAN of 4-20 mA

Technische specificaties

Model
PCE-SD 300
SST
PCE-SD 600
SST
PCE-SD
1500 SST
PCE-SD
2000 SST

Weegbereik Resolutie

Minimale
belasting*

Gewicht

300 kg

0,1 kg

2 kg

160 kg

600 kg

0,2 kg

4 kg

250 kg

1.500 kg

0,5 kg

10 kg

310 kg

2.000 kg

1 kg

20 kg

310 kg

Gewicht
860 x 1000
mm
860 x 1000
mm
1250 x 1500
mm
1250 x 1500
mm

* De minste belasting, is de belasting, vanaf wanneer de beambte de precisie
kan testen. De ijkbare RVS oprijdweegschaal geeft ook kleinere gewichten aan,
echter kunnen deze niet in het officiële handelsverkeer gebruikt worden.
Kalibratie

Volgens klasse M III (wordt gekalibreerd
geleverd)

Tarra

Meervoudige tarra over het gehele weegbereik

Uitvoertijd

<3 s

Display

Contrastrijke LED met 20 mm cijferhoogte

Weegeenheden

kg / st. / lb

Interface

optioneel RS-232 / USB / LAN / 4-20 mA / 0-10V
Interfacebeschrijving

Bedrijfstemperatuur

-10 ... +40 °C

Bescherming

Cellen IP68 / beeldscherm IP65 (zonder
aansluiting)

Stroomvoorziening

~230V, 50Hz, 8VA (Schuko)
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Hier zijn de gezamenlijke afmetingen van de geijkte RVS oprijdweegschaal.
Het gebruikersvlak is kleiner als de gezamenlijke vlakken omdat in de zijgevels zich
de cellen bevinden.

Hier is de geijkte RVS oprijdweegschaal met twee oprijlanen afgebeeld.
De tweede RVS oprijdweegschaal is optioneel (zie toebehoren)
Omvang van de levering
1 x Geijkte RVS oprijdweegschaal, 1 x Oprijlaan, 1 x Display (3 m kabel), 4 x
Fixeerplaten, 1 x Tafel- / muurhouder, 1 x Handleiding
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