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Compacte weegschaal van de serie PCE-BS 
kalibreerbare, goedkope en compacte weegschaal met verschillende weegbereiken (300 g, 
3000 g, 6000 g / afhankelijk van het model), met selecteerbare weegeenheden (g, kg, oz, lb, 

ozt, ct, gn) en telfunctie voor eenheden (alleen PCE-BS 300 en PCE-BS 3000) 

De kleine weegschaal van de serie PCE-BS is een goedkope weegschaal van goede kwaliteit. 
Deze compacte weegschaal is van een demonteerbare weegplaat voorzien, hetgeen zeer nuttig is 
om het apparaat te kunnen reinigen. Zijn grote nauwkeurigheid van 0,01 g (voor het model PCE-BS 
300) maakt dat deze weegschaal uniek is in zijn prijsklasse. Alleen voor de modellen PCE-BS 300 
en PCE-BS 3000 beschikt de standaarduitrusting over een telfunctie voor eenheden (het model 
PCE-BS 6000 is niet met deze telfunctie uitgerust). De compacte weegschaal werkt op 230 V, 
waardoor hij niet op een vaste plek gebruikt hoeft te worden. Voor nivellering beschikken alle 
weegschalen van deze serie over instelbare pootjes en een in de behuizing ingebouwde waterpas. 
Bij de zending van het model PCE-BS 300 behoort ook een plastic behuizing die dient als 
windbescherming. Met de optioneel verkrijgbare gewichten kunt u de compacte weegschaal op een 
snelle wijze instellen en controleren. U kunt ons de weegschaal opsturen zodat wij een ISO-
laboratoriumkalibratie of een periodieke herkalibratie kunnen uitvoeren. Dit kunt u ook in een 
geaccrediteerd laboratorium laten doen. De compacte weegschaal is het ideale instrument voor de 
productiesector, het laboratorium, voor de controle van inkomende en uitgaande goederen, evenals 
voor mobiel gebruik (bijvoorbeeld voor werknemers van een technische buitendienst). Hier ziet u 
een overzicht van alle compacte weegschalen. Mocht u vragen hebben over de kleine weegschaal, 
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 technici en ingenieurs zullen u graag met raad 
bijstaan over de kleine weegschaal en over ieder willekeurig product van onze regelings- en 
controlesystemen, meetinstrumenten of weegschalenvan PCE Benelux. 

 

http://www.pce-inst-benelux.nl/weegtechniek/weegschalen/compacte-weegschalen.htm
http://www.pce-inst-benelux.nl/meettechniek/meetinstrumenten.htm
http://www.pce-inst-benelux.nl/weegtechniek/weegschalen.htm
http://www.pce-instruments.com/dutch/weegtechniek/weegschalen/compacte-weegschalen-kat_156317_1.htm
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- Kalibratiefunctie van de weegschaal 

- Telfunctie (niet bij de PCE-BS 6000) 

- Meervoud-tara/ Tarrabereik tot max. 50 % 

- Beeldschermbelichting (niet bij PCE-BS 6000) 

- Weegeenheden zoals kg, g, lb en oz 

- Batterijvoeding mogelijk 

- Demonteerbare roestvrij stalen weegplaat  

- Optioneel ISO-certificaat 

Technische gegevens van de kleine weegschaal PCE-BS 

Model 

compacte 

weegschaal 

Weegbereik 

[g] 
Afleesbaarheid 

[g] 

Reprodu- 

ceerbaarheid 

[g] 

Linea- 

riteit 

[g] 

Weegplaat 

[mm] 
Justiergewicht  

[g] 

PCE-BS 

300 
300 0,01 0,01 ± 0,03 Ø 95 200 g M1 

PCE-BS 

3000 
3000 0,1 0,1 ± 0,2 160 x 135 2.000 g M1 

PCE-BS 

6000 
6000 1 1 ± 2 160 x 135 6.000 g M1 

 

Minimaal gewicht van de te tellen eenheid 
PCE-BS 300 
PCE-BS 3000 
PCE-BS 6000 

  
0,02 g  
0,2 g 
Geen 

Telling van de eenheden aantal eenheden met de volgende referenties: 

10, 20, 50 of 100 eenheden 

Weegschaal PCE-BS 6000 zonder telfunctie 

Weegeenheden 
PCE-BS 300 / 3000 
PCE-BS 6000 

  
g / oz / lb / ozt / dwt / ct / gn / pcs 
kg / g / lb / oz 

Beeldscherm LCD-beeldscherm van 15 mm 

Weegschaal PCE-BS 6000 zonder belichting 

Cijferhoogte  15 mm 

Bedrijfstemperatuur 0 °C .... + 40 °C 

Netstroomadapter  9 V / 10 mA of 6 x 1,5 V AA batterijen te werken 

Afmetingen 165 x 245 x 70 mm 

Gewicht ca. 900 kg 

Gebruiksbeelden van de compacte weegschaal 
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Deze compacte weegschaal kan bijvoorbeeld worden gebruikt om de verschillende componenten 

van een chemisch mengsel te wegen. Ter controle kan het gewicht van alle componenten na de 

weging worden aangeduid. De tarrering (kan verschillende malen worden uitgevoerd) geschiedt 

door op de "ZERO"-toets van het beeldscherm te drukken. 

Inhoud van de zending van de kleine weegschaal PCE-BS 
1 x compacte weegschaal PCE-BS (afhankelijk van het model), 1 x weegplaat, 1 x netsnoer en 1 x 
gebruiksaanwijzing  
Het model PCE-BS 300 is tevens van 1 x plastic windbescherming voorzien 

 


