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Precisie weegschalen PCE-BSK serie 
 

precisieweegschaal met stuktelfunctie / batterijvoeding voor mobiele inzet / RS232 interface 
/ interne waterpas voor het uitlijnen van de weegschaal 

 
De precisieweegschaal PCE-BSK is een weegschaal voor dagelijks gebruik in het laboratorium. 
In aanvulling op de normale weegfuncties beschikt deze weegschaal over een stuktelfunctie. 
Met behulp van deze functie kan de weegschaal een aantal bepalen van producten met een 
bekende grootte. Dit maakt dat de weegschaal ook ideaal te gebruiken is in de logistiek. Zodat 
het display ook bij slechte lichtomstandigheden goed af te lezen is, is deze uitgerust met 
achtergrondverlichting.  
 
Naast alle meetfuncties, beschikt de weegschaal over een RS232 interface. Dankzij deze 
interface kunnen alle weegwaarden overgedragen worden, bijvoorbeeld naar een pc. De 
weegschaal kan zwel voor stationaire, als mobiele weegtaken gebruikt worden. Tijdens de 
mobiele inzet wordt gebruik gemaakt van 3 1,5V AA batterijen, die gemakkelijk geplaatst 
kunnen worden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- stuktelfunctie 
- RS-232 interface  
- achtergrondverlichting  

- batterijvoeding voor mobiele inzet 
- interne waterpas voor het uitlijnen 
- hoge nauwkeurigheid  
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Technische data 
 

model PCE-BSK 310  

meetbereik  0 ... 310 g 

resolutie  0,001 g 

herhaalnauwkeurigheid  ± 0,002 g 

lineariteit ± 0,003 g  

windkap met windkap 

afmetingen weegplateau Ø 90 mm 

afmetingen  270 x 265 x 190 mm 

gewicht 3,5 kg 

model PCE-BSK 1100  

meetbereik  0 ... 1100 g 

resolutie  0,01 g 

herhaalnauwkeurigheid  ± 0,02 g 

lineariteit ± 0,03 g  

windkap zonder windkap 

afmetingen weegplateau Ø 130 mm 

afmetingen  270 x 200 x 80 mm 

gewicht 2 kg 

model PCE-BSK 5100 

meetbereik  0 ... 5100 g 

resolutie  0,1 g 

herhaalnauwkeurigheid  ± 0,2 g 

lineariteit ± 0,3 g  

windkap zonder windkap 

afmetingen weegplateau 160 x 160 mm 

afmetingen  270 x 200 x 80 mm 

gewicht 2 kg 

overige specificaties 

omgevingscondities  17,5 ... 22,5 °C, 85% r.v. niet condenserend 

interface  RS232 

voeding met batterijen 3 x 1,5 V AA 

voeding met netstroomadapter  primair: 100 ... 240 V, 50 / 60 Hz 
secundair: 6 V, 500 mA 

 
Leveromvang  
 
1 x weegschaal PCE-BSK serie 
1 x testgewicht 
1 x netstroomadapter 
1 x handleiding  
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Afbeeldingen van de weegschaal 
 

 

   
 

   
 

 


