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Çeşitli seçilebilir tartı birimleri (g, kg, oz, lb) ve parça sayma fonksiyonu ile çok düşük 

maliyetli, yüksek hassasiyetli, kalibre edilebilir Parça sayım terazisi  

 

Parça sayım terazisi PCE-BS 300, çok iyi bir fiyat / performans oranına sahip bir parça sayım 

terazisidir. Bu parça sayım terazisi, terazinin temizlenmesinde yardımcı çıkarılabilir kapalı 

paslanmaz çelik tartı plakasına sahiptir. 0.01 g okuma hassasiyeti ile terazi bu fiyat 

segmentinde rakipsizdir. Tabii ki, standart ekipman aynı zamanda bir parça sayma 

fonksiyonunu da içerir. Varsayılan olarak, parça sayım terazisi 240 V şebeke gücü ile çalışır 

(verilen adaptörle). Ancak ticari olarak satılan pillerle de çalıştırılabilir. 

Teslimat kapsamında ayrıca plastikten yapılmış bir ön cam koruyucu mahfaza bulunur. 

Opsiyonel olarak mevcut kalibrasyon ağırlıkları sayesinde, parça sayım terazisi hızlı bir şekilde 

kontrol edilebilir ve gerekirse herhangi bir zamanda ayarlanabilir. Ayrıca DKD laboratuvar 

kalibrasyonu için cihazı bize veya düzenli olarak yeniden kalibrasyon için başka bir onaylı 

laboratuvara gönderebilirsiniz. Parça sayım terazisi, üretimde, laboratuvarda, giriş ve çıkış 

kontrolünde ve mobil kullanımda (örneğin saha servisi için) ideal bir cihazdır. 

 

Özellikler 

- Ayarlama programı: İsteğe bağlı olarak mevcut test ağırlıklarını kullanarak hassasiyeti 

ayarlamak için 

- Parça sayma fonksiyonu 10, 20, 50 veya 100 parça seçilerek, parça göstergesinin ağırlık / 

değişim oranı (sadece PCE BS 300 ve PCE BS 3000 modelleri için) 

- Otomatik ekran aydınlatması (kompakt ölçek sağlamsa, ekranda bir denge göstergesi belirir 

ve ışık yoğunlaşır. 

- Aralığın yarısı üzerinde daralan fonksiyonu (çoklu dara mümkün)- Tuş takımı (PCE-BS 

3000 ve PCE-BS 6000 serisi için g, oz, lb, ozt, ct, gn, PCE-BS 300 serisi için PCE-BS 6000 

serisi / g, kg, lb, oz) üzerinden farklı ölçü birimleri seçilebilir. 

- IP 54'e göre toz ve su geçirmez 

- Standart olarak bulunan 240 V güç adaptörü 

- Akü işletimi mümkün 

- Çıkarılabilir paslanmaz çelikten (plastik taşıyıcıda) yapılan terazinin tartı plakası, çıkarılabilir 

- ISO sertifikası isteğe bağlı olarak analiz ölçeğine uygun (örneğin DIN ISO 9000'inize uymak 

için) 
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Teknik Özellikler 

Tartı Aralığı 300 g 

Okunabilirlik 0,01 g 

Tekrarlanabilirlik 0,01 g 

Doğrusallık ±0,03 g 

Tartı Plakası Ø 95 mm 

Parça Sayımı 10, 20, 50 veya 100 adet referans miktarıyla 

Parça Sayımı için Minimum Ağırlık 0,02 g/adet 

Ekran 15 mm LCD-Ekran 

AC Adaptörü 
Adaptör ile 240 V / 50 Hz, 

6 x AA pil ile (1.5 V) pil kullanımı mümkündür 

Koruma IP 54 

Boyut 165 x 245 x 70 mm (B x T x H) 

Ağırlık Yaklaşık. 600 g 

 

 

 

Teslimat İçeriği; 

1 x Parça Sayım Terazisi PCE-BS 300, 

1 x Tartı Plakası, 

1 x Güç Kablosu, 

1 x Rüzgar Koruyucu, 

1 x Kullanım Kılavuzu. 

 


