Weegschaal PCE-ICS 30
invoer van stukgewicht / drie displays / opsomfunctie / batterijduur tot 240 uur
De gunstig geprijsde weegschaal PCE-ICS 30 is ideaal voor de snelle inventarisweging. Deze
weegschaal valt op door het gebruik van drie displays met achtergrondverlichting. Hierop
wordt het totale gewicht, alsmede het stuksaantal weergegeven, zelfs in donkere omgevingen.
De functiemogelijkheden maken een eenvoudige en probleemloze werking mogelijk, zonder
voorkennis. U plaatst eenvoudigweg de te tellen producten op de weegschaal, voert het
stukgewicht in met behulp van de toetsen en leest hierna meteen het aantal producten af van
het display. Andersom kunt u ook het aantal producten invoeren, waarna de weegschaal het
stukgewicht berekent.
Het stukgewicht blijft net zo lang weergegeven op de weegschaal, tot u deze uitschakelt. Het
stukgewicht dient wel altijd hoger te zijn dan de resolutie van de weegschaal, namelijk 1 gram.
Indien de te tellen producten een totaal gewicht hebben hoger dan 30 kg, dan kan de telling in
gedeeltes gedaan worden. Later kunt u deze dan met behulp van de opsomfunctie bij elkaar
optellen. Om een mobiele inzet mogelijk te maken, is de weegschaal uitgerust met een
oplaadbare interne accu, welke een bedrijfsduur heeft van 240 uur op één lading. De
doorzichtige kunststof beschermhoes beschermt het display en de toetsen van de weegschaal.

- snelle en eenvoudige telling
- rechtstreekse invoer van stukgewicht
- stuktelling middels referentiegewicht
- stuktelling mogelijk tot 99.999 stuks

- min. stukgewicht: 1 g
- snelle responstijd
- batterijduur tot 240 uur
- opsomfunctie tot 99 opsommingen
- 3 verlichte displays
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Technische data
weegbereik [max]
afleesbaarheid [d]
nauwkeurigheid
min. stukgewicht
max. stuktelling
opsomfunctie
meeteenheden
tarrabereik
display
voeding
accuduur
interface
beschermklasse
bedrijfs- en opslagcondities
weegplateau
afmetingen weegschaal
gewicht

30 kg / 30.000 g
1 g / 0,001 kg
±4 g
1g
99.999 stuks
tot 99 opsommingen
kg
100 % / meervoudige tarra
3 x 5-cijferig LCD display / cijfergrootte 15 mm
gewicht / stukgewicht / stuksaantal
vast ingebouwde interne accu, 4 V / 4 Ah
of IEC-aansluiting 110 V / 230V
ca. 120 uur met achtergrondverlichting
ca. 240 uur zonder achtergrondverlichting
geen
IP 54
0 ... 40 °C
5 ... 95 % r.v. niet condenserend
260 x 220 mm / RVS / afneembaar
280 x 330 x 115 mm
ca. 2 kg

Leveromvang
1 x weegschaal PCE-ICS 30
1 x IEC-kabel
1 x handleiding
Optioneel

Kalibratiecertificaat CAL-PCE-ICS
Het kalibratiecertificaat CAL-PCE-ICS
documenteert de meetnauwkeurigheid van
de stuktel-weegschaal PCE-ICS 30. De
lineariteit, de herhaalbaarheid evenals de
excentrische belasting worden
gecontroleerd om bijv. te voldoen aan de
vereisten van de DIN ISO 9000 normering.

Beschermhoes PCE-ICS-SC
De doorzichtige kunststof beschermhoes
beschermt het display en de toetsen van
de weegschaal tegen verf, stof, etc.
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