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Goedkope analyseweegschaal PCE-ABZ 200C  
Analyseweegschaal laboratoriumklasse met hoge resolutie (0,0001 g), 

externe kalibratie, Standard-Display, RS-232 interface en optionele software  

De analyseweegschaal PCE-ABZ is een laboratoriumweegschaal voor het bepalen van gewicht in 

g en mg. Door het meegeleverde glazen windscherm worden invloeden van buitenaf, zoals 

ademlucht, gereduceerd tot een minimum. Door de robuuste behuizing van metaal is de 

analyseweegschaal zeer stabiel. Via de optionele software en interface-kabel kunnen de data gelijk 

vanuit de analyseweegschaal naar een computer of laptop overgedragen worden. Daarmee 

vermijdt u lastige schrijfarbeid voor uw personeel en daarmee gepaard gaande schrijf- en 

afleesfouten. Een overzicht van alle analyseweegschalen vindt u, als u de volgende link volgt: 

Analyseweegschalen. Mocht u vragen hebben over de PCE-ABZ 200C, dan kunt u de volgende 

technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer +31 

(0)900 - 120 00 03 Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over 

deze waterdichte analyseweegschaal en al onze andere producten op het gebied van 

meettechniek, weegtechniek en regeltechniek.  

 

- Analyseweegschaal incl. glazen 

  windscherm en twee schuifdeurtjes 

  aan de zijkant. 

- Hoeveelheden met de PCE-ABZ: 

  referentienummers zijn vrij te 

  kiezen, overgang weergave van 

  stuk naar gewicht  

- Capaciteitsaanduiding (op de rechter 

  display-Rand / geeft daarnaast nog het 

  beschikbare weegbereik weer)  

- Tarrabereik100 % van het weegbereik 

- Behuizing van gegoten aluminium, 

  robuust en stabiel 

- Waterpas voor exacte uitlijning van de 

http://www.pce-inst-benelux.nl/meettechniek.htm
http://www.pce-inst-benelux.nl/weegtechniek/weegschalen.htm
https://www.pce-instruments.com/dutch/weegtechniek/weegschalen/analyse-weegschalen-kat_156332_1.htm
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- RS-232 interface voor verbinding 

  met PC en voor evaluatie. 

- ISO-kalibratie certificaat 

  beschikbaar  

  analyseweegschaal  

- Interne Anti-Shock-Functie 

- Netadapter voor 240 V standaard 

 
     

 
 

 

Technische specificaties  

Model 

Analyse- 

weegschaal 

Weeg- 

bereik 
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Aflees- 

baarheid 

d  
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[g] [mg] [mg] [mg] [g] [mg] 

 

[mm] 

PCE-ABZ 

200 C 
200 0,1 - - - - - - 0,00015 ±0,2 Ø 90 

 

Hoeveelheden met referenties  Vrij te kiezen, aanbevolen wordt: 
10, 20, 50 of 100 stuks 

Tarrabereik -200 g 

Responstijd <5 s 

Weergave 18 mm DOT-Matrix LCD-Display 

Netadapter 230 V / 50 Hz 

Scherm IP 54 

Afmeting behuizing 235 x 345 x 350 mm (BxTxH) 

Afmeting weegruimte 175 x 140 x 230 mm (BxTxH) 

Omgevingstemperatuur +18 ... +30 °C 

Gewicht ca. 6,5 kg 

Omvang van de levering  
1 x Analyseweegschaal PCE-ABZ 200C, 1 x netaansluiting (Adapter), 1 x Glazen windscherm en 
handleiding 

 


