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Geijkte platformweegschaal PCE-SD 1500  
 

resolutie 0,5 kg / lage bouwhoogte/ incl. oprijplaat / bi-directionele RS-232 interface / 
opsomfunctie / stuktelfunctie / tolerantieweging/ optionele 4-20 mA, 0-10 V of OC 

schakeluitgangen 
 

De geijkte palletweegschaal PCE-SD 1500 is ideaal wanneer u geen palletweegschaal in de grond 
wilt laten bouwen. Het enige dat u hoeft te doen is de palletweegschaal neer te zetten, de 
meegeleverde fixeerplaten en oprijplaat te monteren en het display aan te sluiten op een 
stopcontact. Hierna kunt u meteen beginnen met wegen. Wij voeren een eerste ijking uit voordat 
wij het product verzenden. Hierdoor is de weegschaal wettelijk in te zetten in het handelsverkeer. 
De platformweegschaal heeft een geringe bouwhoogte. Dit maakt het mogelijk om ladingen 
gemakkelijk op de weegschaal te rijden, zelfs als het om zware goederen gaat. In de leveromvang 
zit standaard een oprijplaat en een tweede oprijplaat kan optioneel bijbesteld worden. Het 
display is uitgerust met een houder, welke muurmontage of montage op een tafel mogelijk 
maakt. Optioneel is er ook nog een statief voor het display van de platformweegschaal 
beschikbaar.  
 
De functies van de platformweegschaal: stuktelfunctie, max. min. weging, receptweging, 
procentweging, gemiddelde gewichtsbepaling, opsomfunctie, tarragewicht geheugen. Verder 
beschikt het weeginstrument over een instelbare RS-232 interface.  
 

 
 
 

  

- Stuktelfunctie 
- Procent % vergelijkingsweging 
- Filter (reactietijd) instelbaar 
- Dierweegfunctie 
- Tarrawaarde opslag  
- Tolerantiebepaling gewicht min /ok / max 
- Meerdere wegingen opsommen 
- Gemiddelde gewichtsbepaling 
- Recept mengweging 
 

- Instelbare bi-directionele RS-232 interface 
- Printertalen Line Mode en EPL2 
- Instelbare automatische uitschakeling 
- Bruto / Netto knoppen op display 
- Menu vrij instelbaar 
- Onderhoudsvrije componenten 
- Optioneel: RS-485, USB, LAN, 4-20 mA 
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Technische specificaties 

 

Model Weegbereik Resolutie  Min. * Gewicht Weegoppervlak 

PCE-SD 1500 1.500 kg 0,5 kg 10 kg 250 kg 1250 x 1500 mm 

      
 

* De minimale belasting is de belasting waarbij het kalibratielaboratorium de 
nauwkeurigheid verifieert. De weegschaal geeft even ook kleinere gewichten aan, maar 
deze mogen niet gebruikt worden in het ijkplichtige handelsverkeer. 

 

IJking Volgens klasse M III (wordt geijkt geleverd)  

Tarrabereik over het gehele weegbereik  

Inschakeltijd < 4 sec.   

Display LED met 20 mm cijferhoogte  

Gebruikersoppervlak weegplaat 1250 x 1500 mm  

Totale afmeting weegplaat 1500 x 1500 x 75 mm (zie afb.)  

Interface  
RS-232 bi-directioneel  
optioneel: USB / LAN / 4-20 mA / 0-10 V / OC 

 

Kalibratie in extern laboratorium  

Bedrijfstemperatuur -10°C tot +40°C  

Stroomvoorziening ~230V 50Hz 8VA  (Schuko stekker)  

Beschermklasse display: IP 54 / weegcellen: IP 67  
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Leveromvang  
 
1 x geijkte palletweegschaal PCE-SD 1500 
1 x display 
1 x oprijplaat 
4 x montageplaat 
1 x handleiding  
 
 
 


