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Geijkte platformweegschaal PCE-SD 1500E SST 
 

resolutie 0,5 kg / opsomfunctie / stuktelfunctie / grenswaardeweging / optioneel: analoge 
uitgang 4-20 mA, 0-10 V, OC schakeluitgangen, RS-232, USB, LAN 

 
De platformweegschaal PCE-SD 1500E SST is compleet vervaardigd uit hoogwaardig en 
zuurbestendig RVS. De in de weegschaal verbouwde weegcellen hebben een IP68 
beschermklasse. Omdat het weegplateau glad is en zonder schroeven of gleuven, kan deze snel 
en grondig gereinigd worden. De platformweegschaal is voorzien van diverse handige functies, 
zoals een automatische tarrafunctie, stuktelfunctie, dierweegfunctie, opsomfunctie, 
statistiekfunctie, procentweegfunctie, receptweegfunctie, meervoudige tarra, bruto/netto 
weging, etc. Daarnaast kan de roestvrijstalen platformweegschaal voorzien worden van 
interfaces, waardoor controle- en besturingstaken kunnen worden overgenomen. Hiervoor wordt 
gebruik gemaakt van de optioneel te bestellen interfaces: bi-directionele RS-232, USB, LAN, 
analoge interface 4-20 mA, 0-10 V, of 3 passieve potentiaalvrije contacten/OC.  

 
 
 

  

- Geijkt volgens klasse M III 
- Hoogwaardig RVS 
- Statistiekfunctie 
- Procent % vergelijkingsweging 
- Filter (reactietijd) instelbaar 
- Dierweegfunctie 
- Meerdere wegingen opsommen  
 

- Beschermklasse IP68/IP65 
- Instelbare automatische uitschakeling 
- Bruto / Netto knop op display 
- Optioneel: USB, LAN, 4-20 mA,0-10 V, OC RS-232 
- Tolerantiebepaling gewicht min /ok / max 
- Meerdere wegingen opsommen 
- Recept mengweging 
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Technische specificaties 

 

Model Weegbereik Resolutie  Min. * Gewicht Weegoppervlak 

PCE-SD 1500E SST 1.500 kg 0,5 kg 10 kg 140 kg 1250 x 1250 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 (aan 3 m. kabel)  

Totale afmeting  1250 x 1250 x 85 mm   

Optionele interfaces  RS-232 / USB / LAN / 4-20 mA / 0-10 V / OC  

Oprijplaat optioneel; zie ‘accessoires’  

Bedrijfstemperatuur -10°C tot +40°C  

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

Beschermklasse display: IP 65 / weegcellen: IP 68  

 
 
 

Leveromvang  
 
1 x RVS platformweegschaal PCE-SD 1500E SST 
1 x display met wand-/tafelhouder  
1 x handleiding  
 
Neem contact op met onze technische service, voor het actuele aanbod aan accessoires.  
 
 


