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Çeşitli seçilebilir tartım birimleri (g, kg, oz, lb) ile uygun fiyatlı, son derece hassas, 

kalibre edilebilir dijital terazi 

 

Dijital Terazi PCE-BS 6000, çok iyi bir fiyat / performans oranına sahip bir laboratuvar 

terazisidir. Bu dijital terazi, teraziyi temizlerken yardımcı olan çıkarılabilir, monte edilmiş 

paslanmaz çelik bir tartı plakasına sahiptir. 1 g okuma hassasiyeti ile terazi, bu fiyat 

segmentinde rakipsizdir. Standart olarak, dijital terazi 240 V şebeke gücü ile sağlanır (birlikte 

verilen adaptör aracılığıyla). Ancak standart pillerle de çalıştırılabilir. Bu, cihazı kullanırken 

sabit bir konuma bağlı olmanız gerekmediği anlamını taşımaktadır. 

Seviyelendirme için, bu dijital terazi ayarlanabilir ve kilitlenebilir ayaklara ve gövdeye entegre 

edilmiş bir su terazisine sahiptir. Dijital terazi hızlı bir şekilde kontrol edilebilir ve gerekirse 

isteğe bağlı olarak temin edilebilen ayar ağırlıkları kullanılarak herhangi bir zamanda 

ayarlanabilir. Cihazı ayrıca DKD laboratuvar kalibrasyonu için düzenli olarak yeniden 

kalibrasyon için bize veya başka bir akredite laboratuvara gönderebilirsiniz. Dijital terazi, 

üretimde, laboratuvarda, gelen ve giden kontrollerde ve aynı zamanda mobil kullanımda (örn. 

Saha çalışanları için) kullanım için ideal cihazdır. 

 

Özellikler 

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

ayarlamak için 

- Analitik teraziler için isteğe bağlı olarak ISO sertifikası mevcuttur (örneğin, DIN ISO 9000'e 

uymak için) 

- 240 V için şebeke adaptörü standart olarak dahildir 

- Aralığın yarısından fazla dara fonksiyonu (çoklu dara mümkündür) 

- Akü ile çalıştırma mümkün 

- IP 54'e göre toz ve su sıçramasına dayanıklı 

- Bir düğmeye dokunarak çeşitli tartım birimleri seçilebilir (g, kg, lb, oz) 

- Paslanmaz çelikten yapılmış terazinin tartım plakası (plastik taşıyıcı üzerinde), çıkarılabilir 
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Teknik Özellikler 

Tartım Aralığı 6000 g 

Okunabilirlik 1 g 

Tekrarlanabilirlik  1 g 

Doğrusallık ±2 g 

Tartım Plakası 160 x 135 mm 

Ekran 15 mm LCD-Ekran 

AC Adaptörü 
Adaptör üzerinden 240 V / 50 Hz  

6 x AA pil (1.5 V) kullanılarak pille çalıştırma mümkündür 

Koruma Sınıfı IP 54 

Boyut Tüm boyutlar: 165 x 245 x 70 mm (B x T x H) 

Ağırlık Yaklaşık. 600 g 

 

 

Teslimat İçeriği; 

1 x Dijital Terazi PCE-BS 6000, 

1 x Tartı Plakası, 

1 x Güç Kablosu, 

1 x Kullanım Kılavuzu. 

 


