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Geijkte platformweegschaal PCE-SD 1500E  
 

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

schakeluitgangen 
 

De platformweegschaal wordt geijkt geleverd en is vanwege zijn massieve bouwwijze ideaal voor 
stationair gebruik. Door de robuuste uitvoering en het grote plateau is deze geijkte weegschaal in 
het bijzonder geschikt voor het wegen van grote objecten. De geijkte platformweegschaal is 
gemaakt van gelakt staal en afhankelijk van het draagvermogen in verschillende plateau-
afmetingen beschikbaar. Optioneel zijn voor de platformweegschaal oprij-hellingen beschikbaar, 
die het oprijden op de weegschaal mogelijk maken. Het beeldscherm kan op een tafel worden 
geplaatst of aan de muur worden gemonteerd. Optioneel kan ook een statief besteld worden. De 
geïntegreerde RS-232 interface zorgt voor een bi-directionele gegevensoverdracht naar de PC 
vanaf de platformweegschaal, en stelt zo op deze manier programmeurs in staat een veelzijdige 
systeemintegratie uit te voeren. Met een optionele adapter kunnen de weeggegevens ook 
worden opgeslagen op een USB-stick. Een verdere integratie van het systeem maakt het mogelijk 
een optionele 4-20mA analoge uitgang te laten plaatsen of een limietfunctie met een OC-
schakelcontact. Een directe verbinding met de printer is mogelijk via de RS-232 interface. Functies 
zoals automatische tarra, stuks tellen en het opslaan van een vast tarragewicht, zorgen voor een 
grote arbeidsverlichting. 

 

- 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 knop op display 
- Menu vrij instelbaar 
- Onderhoudsvrije componenten 
- Optioneel: USB, LAN, 4-20 mA 
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Technische specificaties 

 

Model Weegbereik Resolutie  Min. * Gewicht Weegoppervlak 

PCE-SD 1500E 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   

Interface  
RS-232 bi-directioneel  
optioneel: 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 54 / weegcellen: IP 67  

 
 
 

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

 


